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Anotace 

SCHNEIDER M., Chování osob při pádu do vody, bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TUO, 

2012, 53 s. 

     Bakalářská práce v úvodu analyzuje dle statistiky poslední let vývoj v počtu utonulých          

a z výčtu kauzuistických případů příčiny způsobující tonutí osob.  V následné části je 

proveden popis jednotlivých typů povrchových vod i s jejich nebezpečími, situací, při kterých 

hrozí pád do vody, samotného pojmu tonutí, složek IZS zasahujících při událostí spjatých se 

záchranou osob ve vodním prostředí, plavčíka i s jeho povinnostmi, vybraných kategorií 

mládeže i s charakteristikou. V další kapitole je nastíněna prevence předcházení nehod, 

nejdříve se jedná o všeobecnou a následně se věnuje školním třídám při různých aktivitách.           

I přes snahu prevence, se nehody stávají a proto se v další části práce navrhují postupy 

záchrany tonoucí osoby, ať již obecně s bariérami bránícími v poskytnutí první pomoci, tak i 

nadefinované na vybrané kategorie mládeže. A poslední část se zabývá zhodnocením 

současné výuky dané problematiky doplněné o dotazníkový průzkum a návrhem možného 

zlepšení výuky. 

Klíčová slova: voda, záchrana, tonoucí, utonutí, prevence, postup, výuka. 

 

Annotation 

SCHNEIDER M., Behaviour of People When Falling into the Water, bachelors thesis, 

Ostrava, VŠB-TUO, 2012, 53 s. 

     Initial section of this bachelors work analyses development of statistic of drowned people 

from enumeration of cauzuistic cases of drowning causes. In the following part, there is 

description of different types of surface waters with their dangers, situations in which is 

danger of falling into water,the very concept of drawning, parts of rescue service intervening 

in the event connected with the rescue of persons in aquatic enviroment,lifeguard with his 

duties, selectedd categories of youth with characteric. The next section outlines the prevention 

of accidents, in first is a general and subsequently focuses on school classes at various 

activities. Even with prevention efforts, accidents still happens and therefore in next part of 

this work I suggest rescue procedure of drowning person, whether with the barriers preventing 

the provision of first aid, as well as defined to a selected category of youth.  A final section 

deals with the evaluation of the current teaching of the issue, supplemented by a questionnaire 

survey and suggestion for improvement of teaching. 

Key words: water, rescue, drowning, drowning, prevention, procedure, teaching. 



 

Obsah 

1. Úvod .................................................................................................................................... 1 

2. Metody a postup řešení ....................................................................................................... 2 

3. Rešerše ................................................................................................................................ 3 

4. Statistika a kauzuistika ........................................................................................................ 5 

4.1. Statistika ...................................................................................................................... 5 

4.2. Příčiny .......................................................................................................................... 8 

5. Druhy povrchových vod ..................................................................................................... 9 

5.1. Přírodní povrchové vody ............................................................................................. 9 

5.1.1. Stojatá plocha ....................................................................................................... 9 

5.1.2. Tekoucí voda ...................................................................................................... 12 

5.1.3. Zamrzlé vodní hladiny ....................................................................................... 15 

5.2. Umělé povrchové vody .............................................................................................. 16 

5.2.1. Koupaliště ........................................................................................................... 16 

6. Situace, při kterých hrozí pád do vody ............................................................................. 19 

7. Tonutí ................................................................................................................................ 20 

8. Záchranné složky a služby ................................................................................................ 22 

8.1.  Hasičský záchranný sbor .............................................................................................. 22 

8.2. Zdravotnická záchranná služba.................................................................................. 23 

8.3. Vodní záchranná služba ............................................................................................. 24 

8.4. Plavčík ....................................................................................................................... 25 

9. Vybrané kategorie mládeže ............................................................................................... 27 

9.1. Kategorie dětí od 13. do 15. let ................................................................................. 27 

9.2. Kategorie mládeže od 16. do 18. let .......................................................................... 27 

10. Prevence ............................................................................................................................ 29 

10.1. Všeobecná pravidla v prevenci .............................................................................. 29 

10.2. Pravidla v prevenci pro školní třídy a instruktory ................................................. 30 

11. Předlékařská (laická) pomoc ............................................................................................. 35 

11.1. Návrh obecného postupu ............................................................................................. 35 

11.1.1. Bazény a koupaliště ............................................................................................ 35 

11.1.2. Přehradní nádrž, řeka, zamrzlá plocha a pád člověka ze břehu do vody ............ 35 

11.2. Postup záchrany mládeží ........................................................................................ 41 

11.2.1. Kategorie od 13. do 15. let ................................................................................. 41 

11.2.2. Kategorie od 16. do 18. let ................................................................................. 42 

12. Výuka dané problematiky na základních a středních školách .......................................... 44 

12.1. Zhodnocení současného stavu výuky v dané problematice ................................... 44 



12.2. Dotazníkové šetření ............................................................................................... 44 

12.3. Návrh zlepšení výuky ............................................................................................ 46 

13. Závěr ................................................................................................................................. 48 

14. Literatura ........................................................................................................................... 49 

15. Seznam zkratek ................................................................................................................. 51 

16. Seznam grafů, obrázků a příloh ........................................................................................ 52 

16.1. Seznam grafů ......................................................................................................... 52 

16.2. Seznam obrázků ..................................................................................................... 52 

16.3. Seznam příloh ........................................................................................................ 53 

 

 



 

1 

 

1. Úvod 

      Záchrana tonoucího patří mezi velmi specifické činnosti, které provádějí složky IZS. 

Velkým faktorem ovlivňující zdárné splnění úkolu je čas. Jelikož doprava složek IZS k místu 

zásahu trvá určitou dobu a osoba vyžadující pomoc může během tohoto časového zprodlení 

utonout, je nezbytné, aby se o prvotní záchranu, pokud jim to situace dovolí, pokusili svědci 

na místě události. Tato činnost se vyznačuje velkou náročnosti na psychický i fyzický stav 

záchranáře, ať se jedná o laika nebo profesionála. Dalším neméně důležitým aspektem jsou 

náhodná rizika, vyvolaná přírodními podmínkami nebo průběhem záchranné akce, která 

nesmíme za žádnou cenu podceňovat, jinak se nám mohou stát osudnými.  

       Existuje velké množství odborných studií a výukových materiálů pro profesionální 

záchranáře. Málo z nich však oslovuje laickou veřejnost. Cílem mé bakalářské práce je 

pokusit se zpracovat tuto problematiku tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti, 

především pak mládeži. Mladí lidé si předané vědomosti nejlépe zapamatují a jsou schopni je 

v krizové situaci použít nebo s nimi seznámit ostatní zúčastněné osoby. Dalším důvodem, 

proč tuto skupinu oslovit, je vyšší pravděpodobnost, že se mohou stát při pobytu u vody, 

v letních nebo zimních měsících, svědky situace, kdy je potřeba rychle pomoci tonoucí se 

osobě. 

       Samotnou práci je nejprve zahájena statistikou za posledních několik let, doplněnou o pár 

příkladů z kauzuistiky, ze kterých se vyvodí příčiny tonutí. Následuje popis přírodních a 

umělých vodních ploch a toků, včetně nebezpečí a rizik, která zde hrozí. Na řadu přijde výčet 

situací, při kterých dochází k pádu do vody, a vysvětlení pojmu tonutí. K popsaným situacím 

nastíní možnosti, jak těmto událostem předcházet. Dále se již bude zabývat mládeží. Nejprve 

nadefinuje její dvě kategorie i s charakteristikou. Poté seznámí zástupce obou kategorií 

s postupy, které vedou k záchraně ohrožených osob, při minimalizaci s tím spojených rizik. V 

poslední kapitole se bude zaobírat výukou dané problematiky na současných školách. Znalosti 

žáků a studentů si ověří v dotazníkovém průzkumu na dvou typech škol, na základní a střední 

škole, a navrhne možná zlepšení, která by měla přispět k větší osvětě mezi laickou veřejností. 
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2. Metody a postup řešení 

     Při vypracovávání bakalářské práce se bude postupovat následovně: 

  Nejdříve přijde na řadu analýza daného problému. Vyhledá se statistika utonulých osob za 

několik posledních let. Následně se v ní zjistí, zda se situace v počtu utonutí postupem času 

zlepšuje nebo zhoršuje, a zda-li počet utopených klesá, roste nebo stagnuje. Jelikož údaje, 

uvedené v této statistice, neposkytnou odpověď na všechny požadované otázky, nejsou zde 

definovány příčiny utonutí, vyhledají se na doporučení konzultanta v kauzuistice.                                                     

Pro dokreslení zkoumané problematiky se tato práce doplní o stručný popis potenciálně 

nebezpečných vodních toků a děl. Své místo zde budou mít i načrtnuté situace, při kterých 

hrozí pád do vody. Samostatné kapitoly si vyžádají zde vyjmenované příčiny tonutí, popisy 

činností složek IZS, podílející se na záchraně tonoucích, a povinnosti plavčíka i s jeho 

kompetencemi, vše doplněné o odkazy pro bližší informace. Pro další postup bude zapotřebí 

určit kategorie školní mládeže, u kterých je již předpoklad, že mohou pomoci tonoucímu, i s 

jejich charakteristikou.  Dále se práce bude věnovat preventivním opatřením, která směřují 

k předcházení situacím, při kterých může ze známých příčin dojít k tonutí postižené osoby. 

Tato část bude zdůrazněna v odstavcích zabývajících se prevencí, ve kterých budou 

vyjmenovány základní poučky o jednání osoby před vstupem do vody a na zamrzlou plochu. 

Jelikož i přes veškerou snahu zodpovědných orgánů a všemožná opatření, která mají zajistit 

postižené osobě rychlou a účinnou pomoc v nouzi, dochází z důvodu neposkytnutí této 

pomoci ke zbytečným následkům úrazů a nehod, uvede tato práce i možná represivní opatření, 

která mohou být požita proti osobám, které takto nezodpovědně jednají.  Dále uvede základní 

obecný postup a principy poskytování rychlé a účinné pomoci i s přehledem možných bariér 

bránících v jejím provedení a následně upravené postupy pro jednotlivé kategorie mládeže. 

Na řadu přijde zhodnocení současného stavu výuky o dané problematice na základních a 

středních školách, doplněné o dotazníkový průzkum. Po získání a zpracování výsledků se 

nastíní návrh na zlepšení výuky. 
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3. Rešerše 

Zde je uveden výčet literatury o současném stavu v oblasti řešené problematiky v České 

republice i v zahraničí: 

 

1. ČERNÝ, H. Záchrana osob na zamrzlých hladinách. Ostrava, 2009, 74 s., VŠB-TUO 

       Diplomová práce pojednávající o problematice záchrany osob probořených v ledu, 

využití osobních věcných prostředků a obleků pro práci ve vodě, dále technický prostředků 

určených pro tuto práci, které jsou ve výbavě jednotek požární ochrany. Dále základní 

postupy při záchraně osob, jištění záchrance a v závěru rozbor ze cvičení složek IZS jak v ČR, 

tak v zahraničí. Na základě této práce následně vydal autor i publikaci stejného názvu červené 

edice SPBI, kterou jsem si též prostudoval. Tato práce mi především osvětlila problematiku 

na zamrzlých plochách. A nastínila určitou možnost při návrhu postupu záchrany laikem. 

 

2. MATERNA, P. Záchrana osob na vodě. Ostrava, 2004, 65 s., VŠB-TUO 

       Diplomová práce řešící záchranu osob složkami IZS a to především jednotkami požární 

ochrany. V práci jsou představeny jednotlivé složky podílející se na záchraně tonoucích, dále 

je specifikováno nebezpečí hrozící osobám na jednotlivých vodních plochách, představení 

osobních i věcných prostředků JPO pro práci na vodě, v závěru jsou vymezeny znalosti a 

dovednosti vodního záchranáře a postupy záchrany tonoucího. Daná práce mi byla velkým 

přínosem, neboť mi nastínila celou problematiku záchrany tonoucího. 

 

3. MACHALOVÁ, B. Úroveň znalostí první pomoci u laické veřejnosti. Brno, 2006, 91 s., 

Masarykova Univerzita 

       Jedná se o bakalářskou práci, ve které autorka pojednává o problematice poskytnutí první 

pomoci, jejích druzích, o bariérách její poskytnutí, o složkách IZS, o ZZS, v další části 

navrhuje metodiku poskytování první pomoci a v závěru hodnotí úroveň znalostí a dovedností 

mezi laiky. Zde spatřuji přínos především v první pomoci a ve výčtu aspektů, které brání 

v poskytnutí této pomoci. 

 

4. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

V platném znění 

       Tento zákon pojednává o správních orgánech, veřejných institucí (školy, školky, 

koupaliště, jídelny, rekreační zařízení, ubytovací služby atd.), hygienických limitech, ochraně 
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zdraví před hlukem a vibracemi, ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví při práci. Obsahuje 25 částí, 7 hlav. Z pohledu této bakalářské práce pojednává 

především o koupalištích a bazénech, povinnostech provozovatelů a hygienické kvality vody. 

 

5. Österreichische Wasserrettung – Landesverband Wien [online]. [2004] [cit. 2012-03-19]. 

Dostupný z WWW: http://w.owr.at/ 

    Stránka, která zastřešuje Rakouskou vodní záchrannou službu. Jedná se neziskovou 

organizaci, která je financována z darů a grantů. Plní stejné úkoly jako Vodní záchranná 

služba v ČR (záchrana tonoucích, plavecký výcvik, školení plavčíků, potapěcký výcvik a 

pořádání a účast na soutěžích ve vodním záchranářství). Při své základní činnosti střeží 

přidělené vodní plochy a své služby při záchraně tonoucích provádí zdarma.  

 

6. Deutsche Lebens-Rettungs-Gesselschaft [online]. [2012][cit. 2012-03-19]. Dostupný 

z WWW: http://zwrd.dlrg.de/ 

       Jedná se o internetové stránky Německé vodní záchranné společnosti. Která se stává 

s počtem větším jak 1,1 milionů členů a příznivců největší vodní záchranou organizací na 

světě. Ve svých 2000 pobočkách poskytují dobrovolníci za rok přes 6 miliónů hodin své 

služby lidem z Německa. Mezi základní úkoly patří záchrana tonoucích, plavecký výcvik a 

vzdělávání v oblasti vodního záchranářství. Při své činnosti dohlížejí na bezpečnost plavců a 

jachtařů jak na vnitrozemských vodních plochách, tak i na plážích Baltského moře. 

 

Uvedené studijní materiály, věnující se záchraně tonoucího a poskytování odborné první 

pomoci profesionálními záchranáři, jsou pro tuto práci přínosem v oblasti seznámení s danou 

problematikou.  

 

 

 

 

 

http://w.owr.at/
http://zwrd.dlrg.de/
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4. Statistika a kauzuistika 

4.1. Statistika 

Nehody ve vodním prostředí a následná utonutí zaujímají, v ročním výčtu úrazů 

evidovaných v České republice, při kterých přijde občan o život, neopomenutelnou část, nad 

kterou nelze mávnout rukou. Pro její přiblížení je zde uveden graf číslo 1 statistiky utonulých, 

vypracované Českým statistickým úřadem v letech 1996 až 2009.  

 

 

Graf číslo 1: Statistika (u)tonulých [10] 

I přes částečné zkreslení dat, oběťmi mimořádných událostí, jako jsou povodně, má tato 

statistika, používající přesné výpočty nepřesných dat a čísel, shromážděných od různých 

subjektů, jistou vypovídací hodnotu. [10] 

Z této statistiky plyne, že v jednotlivých letech evidovaný počet utonulých za sledované 

období nijak neklesá. Počet těchto případů se drží hranice 200 a více osob. Určitý skok 

v nárůstu počtu obětí byl zaznamenán vždy v roce, kdy nějakou část České republiky postihla 

povodeň. 

 

Kauzuistika 

Jelikož nám samostatná statistika neukáže na příčiny, které vedly k samotné nehodě, je 

potřeba se poohlédnout do oblasti kauzuistiky a z výčtu několika případů naformulovat 

určitou prevenci předcházení nehod. 

Pro potřeby vypracování této bakalářské práce je zde uvedeno několik příkladů z mnoha 

událostí, které vedly k tonutí nebo přímo utonutí osob. 
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Dne 18. srpna 2010 došlo na Sečské přehradě k utonutí sedmnáctiletého účastníka tábora. 

K této tragické události došlo při táborové hře, kdy vedoucí naplánovali hru do půlky nádrže. 

Při plnění úkolu došli mladíkovi síly a následně utonul. Velké břímě viny na sobě nesou 

samotní vedoucí, jelikož zásadním způsobem pochybili a porušili jedno ze základních 

pravidel, když nezajistili jištění plavce doprovodnou loďkou nebo zdatným plavcem. 

 

Dne 4. května 2011 propadnul pětiletý chlapec zábradlím výletní lodi do řeky Vltavy v centru 

města Prahy. Pohotový otec po té, co se vzpamatoval, neváhal ani minutu a skočil pro něj. 

Chlapec si tak ve vodě pobyl pouze asi čtyři minuty. Poté po zakotvení lodě byl předán do 

péče posádky ZZS a převezen do nemocnice na vyšetření. Příčinou této události byla 

nepozornost rodičů. 

 

Dne 9. června 2011 probíhal školní výlet novojičínských sedmáků na raftech pod dozorem 

instruktorů ze soukromé firmy z Chomutova. Před jezem na Mlýnském potoku v Olomouci 

přirazili ke břehu. Neboť zde byly naplánované hry na souši i ve vodě. A právě skoky z jezu do 

vody se staly osudným pro třináctiletého chlapce, čtyřiadvacetiletého instruktora a 

šestačtyřicetiletou učitelku. Při druhém skoku skočil chlapec do jiného místa, než bylo 

povoleno a začal se topit. Na pomoc se mu ihned vydal instruktor a učitelka. Síla vody však 

byla mnohem větší a žák s učitelkou zemřeli na místě a instruktor následně v nemocnici, kam 

byl po úspěšné resuscitaci ihned převezen. Na místě zasahovaly složky IZS. Došlo zde 

k velkému podcenění nebezpečí, neboť zde již dříve utonulo několik osob. 

 

Datum 7. července 2011 se stalo osudným pro jednačtyřicetiletého muže bez přístřešku, který 

se v pozdních odpoledních hodinách odebral se svým krabicovým vínem na náplavku 

Rašínova nábřeží v Praze, kde mu již zmíněné víno vypadlo z rukou do řeky Vltavy. Muž, 

nedbajíc na své vlastní bezpečí, se jej jal zachránit, při tomto úkonu sám skončil ve vodě a 

utonul. Svědky tato událost byla nahlášena jako sebevražda. Až policejní potápěči našli jeho 

bezvládné tělo bez známek života na dně řeky. Při vyšetřování se zjistilo, že šlo opravdu o 

nešťastnou událost, kdy muž podcenil svoji bezpečnost, a ne o sebevraždu. 

 

Dne 13. srpna 2011 se šel vykoupat pětatřicetiletý muž do řeky Moravy v Tvrdonicích na 

Břeclavsku, kde byl na návštěvě u příbuzných. Při plavání pod jezem jej strhl vír a plavec se 
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začal točit pod jezem. Jeho bezvládné tělo z vody vytáhli kolemjdoucí a předali jej do péče 

zdravotníků. Těm se však již muže oživit nepodařilo.  

 

Dne 17. srpna 2011 si čtyřiadvacetiletý mladý muž při skoku ze splavu do řeky přivodil 

zranění páteře a začal se topit. Po několika minutovém pobytu pod hladinou vytáhli 

kolemjdoucí svědci jeho bezvládné tělo, přivolali ZZS a započali laickou první pomoc. 

Resuscitaci prováděli do příjezdu zdravotníků. Dalších 45 minut trvalo posádce ZZS než jej 

stabilizovali pro přepravu LZS do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde na následky tonutí 

zemřel. Mladíkovi se stal osudný skok do neznámé vody. 

 

Dne 11. září 2011 se po skoku do neznámé vody začal topit čtrnáctiletý chlapec v Ivančicích 

na Brněnsku. Záchranáři jej po vytažení úspěšně oživili a LZS jej dopravila s velmi vážnými 

zraněními do dětské nemocnice v Brně.  

 

Dne 1. února 2012 se uprostřed rybníka u obce Jeřišno-Chuchel v místě, kde se setkávají dva 

proudy vody, prolomil pod devětatřicetiletým bruslařem příliš tenký led. Složky IZS 

zalarmoval jeho bratr, který se na místo dostavil s hodinovým zpožděním od plánované 

schůzky. Hasiči provedli rychlé vytažení muže z ledové vody na břeh za pomoci člunu, kde si 

jej do péče přebrali zdravotníci z ZZS. Po úspěšné resuscitaci byl bruslař letecky přepraven 

do nemocnice, kde pak bohužel zemřel. Hlavní příčinou této události bylo špatné posouzení 

síly ledu samotným bruslařem. 

 

Dne 29. února 2012 se šli dva mladíci ve věku 16 a 19 let projít po krách na zamrzlou řeku 

Bečvu v Přerově zrovna v době, kdy došlo k jejich pohybu. Oba skončili v ledové vodě 

zaklíněni mezi kusy ledu. Život jim zachránila včasná pomoc ze strany dvou dělníků 

pracujících na stavbě nedalekého mostu. Jednoho z hazardujících mladíků převezla posádka 

ZZS do nemocnice s lehčím zraněním dolní končetiny, druhý vyvázl bez zranění.  Nebýt 

včasného zásahu zachránců mělo by toto pošetilé podcenění situace a porušení vydaného 

zákazu tragické následky. 

 

Dne 20. března 2012 si školní třída třeťáků základní školy se svou učitelkou udělali školní 

výlet po naučné stezce ve Valašském Meziříčí vedoucí kolem rybníka. I přes přísný zákaz od 

dozorujícího pedagoga se tři děti odloučily od skupiny a vstoupily na tenký led, který jejich 

váhu ve vzdálenosti 20 metrů od břehu nevydržel a prolomil se. Učitelka následně vytočila 
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linku 112 a přivolala na místo složky IZS. Naštěstí se stanice HZS ZLK nachází nedaleko 

místa zásahu, tudíž příjezd hasičů byl velmi rychlý. I přes to se podařilo svépomocí jednomu 

dítěti dostat na břeh. Zbylé dvě vytáhli hasiči za pomoci házecího lana. Podchlazené děti si do 

své péče přebrala ZZS. Dle vyšetřování bylo zjištěno, že učitelka nehodě nemohla zabránit. 

Celou tuto událost zavinilo neuposlechnutí dozoru třemi žáky ZŠ.[22] 

4.2. Příčiny 

Z výčtu několika málo případových událostí, zmíněných výše, vyplývá, že většina událostí 

na vodní hladině má svou příčinu především v chybách udělaných ať již osobou samotnou 

nebo jiným člověkem. Samozřejmě nesmíme zapomínat na příčiny, které dotčená osoba 

nemůže ovlivnit, jako jsou náhlé zdravotní komplikace, nepředvídatelné přírodní situace                  

a technické havárie. Zde je potřeba uvést, že o předcházení těmto událostem se zabývá 

prevence, která je uvedena v kapitole 10. 
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5. Druhy povrchových vod 

     Pro snazší orientaci provedu rozdělení povrchových vod na jednotlivé druhy i s jejich 

nebezpečími, která skýtají. Základní dělení bylo provedeno na přírodní a umělé povrchové 

vody. 

5.1. Přírodní povrchové vody 

5.1.1. Stojatá plocha 

     Stojatá plocha je vodní plocha s omezenou cirkulací vody. Ta způsobuje dělení vodního 

sloupce do jednotlivých horizontálních vrstev, které se značně liší svojí charakteristikou 

(obsah kyslíku, množství tepla, teplota, organismy apod.). Proudění v těchto vodách                     

je způsobeno teplotou, větrem, přítoky kopírující původní koryta a loděmi s motorovým 

pohonem. Stojatá voda je podstatně bezpečnější než tekoucí voda, i přesto jsou zde jistá 

nebezpečí (vlny, teplotní gradient, lodě a jiná plavidla, vodní rostliny, přecenění sil, hloubka). 

Stojatá vodní plocha vzniká na přírodních vodních útvarech nebo umělých vodních dílech, 

kde dochází k minimálnímu proudění vody. Toto malé proudění je způsobeno buď přirozenou 

cestou, zejména omezeným průtokem vody vodním dílem nebo povětrnostními vlivy a 

teplotou a dále uměle, působením člověka. 

 

Stojaté vody dle charakteru dělíme: 

 Na přírodní útvary 

 Na umělá vodní díla a nádrže 

Přírodními útvary jsou: 

 slepá ramena vodních toků 

 tůně 

 jezera 

 močály a rašeliniště 

Mezi umělá vodní díla řadíme: 

 rybníky  

 umělé vodní nádrže 

 zatopená stará důlní díla 
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Jednotlivé typy vodních útvarů a děl, ačkoliv je řadíme mezi vodní plochy se stojatou 

plochou, se od sebe mohou diametrálně lišit.Na každém z nich může na člověka číhat jiné 

nebezpečí: 

 

Slepá ramena vodních toků 

 vodní rostliny 

 bahnité dno 

Tůně 

 vodní rostliny 

 bahnité dno  

Jezera 

 teplotní gradient 

 hloubka 

 přecenění sil 

Močály a rašeliniště 

 bahnité dno 

 vodní rostliny 

Rybníky 

 teplotní gradient 

 bahnité dno 

Umělé vodní nádrže 

 vlny 

 teplotní gradient 

 lodě a jiná plavidla 

 přecenění sil 

 hloubka 

Zatopená stará důlní díla 

 teplotní gradient 

 vodní rostliny 

 hloubka 

 odpad z lidské činnosti 
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Vlny – vznikají tak, že se vítr, po určité délce hladiny v jeho směru, vší silou opře do vodní 

hladiny. Na velkých otevřených plochách tímto způsobem může dojít k vytvoření velkých 

vln, které mohou ohrozit plavce, osoby na lodičkách i sportovní rybáře. Při takovýchto vlnách 

se doporučuje plavat po směru větru a co nejrychleji se dostat na břeh. V našich podmínkách 

se velké nebezpečné vlny objevují na největších přehradních nádržích, jako je Lipno, Orlík, 

Novomlýnské nádrže, Švihov, Nechranice atd.  

Teplotní gradient - je teplotní rozhraní dvou vrstev. Při prudkém ochlazení těla, například při 

skákání do vody, může v důsledku působení teplotního gradientu dojít k zdravotním 

komplikacím (křeč, šok ze studené vody, svalová indispozice), které někdy vedou až k utonutí 

plavce. 

Lodě a jiná plavidla – jsou potenciálně nebezpečné především pro plavce. Plavec může být 

ohrožen na zdraví a životě při přímém střetu s trupem nebo kýlem lodi, a dále s lodním 

šroubem u motorových plavidel, kde může dojít k sečným poraněním. S tímto nebezpečím se 

můžeme setkat na velkých otevřených vodních plochách, kde je povolena lodní doprava a kde 

jsou vymezené plavební dráhy.  

Vodní rostliny - pokud by osoba plavala přes oblast s těmito rostlinami, mohla by se velmi 

lehce zamotat některou končetinou do některé části rostlin, začít panikařit, snažit se z nich 

násilím vymotat a v ojedinělých případech, kdy dojde k vyčerpání plavce i utonout. Proto se 

doporučuje zachovat klid a pomalým kraulovým pohybem nohou se vyprostit. 

Přecenění sil - K této situaci dochází v případě, že plavec podcení svojí fyzickou zdatnost, 

rozhodne se přeplavat velkou vodní plochu a nezajistí si vhodný doprovod. K těmto 

událostem dochází po vlastním neuváženém rozhodnutí, frajerstvím, vsázce s nerozumnými 

přáteli či jejich hecování. Pakliže si osoba nemůže zajistit vhodný doprovod, je vhodnější 

plavat souběžně s břehem a v rozumnou dobu doplavat na břeh. 

Hloubka - Pocit z hloubky nastává u osob pohybujících se ve vodě tam, kde již ve vzpřímené 

poloze nedosáhnou chodidly na dno, tak aby měli ústa či nos nad hladinou. 

Bahnité dno – vzniká tam, kde je velmi nízké proudění a dochází k velkému nahromadění 

sedimentů (bahna). Zde může dojít k situaci, kdy plavec zabředne do této vrstvy dna a to mu 

znemožní další pohyb. V některých případech, při snaze se vyprostit ze sevření, se začne 

osoba hlouběji propadat. 

Odpad z lidské činnosti - sem patří různé zapomenuté či ponechané konstrukce dolů a lomů, 

případně zbavování se nepotřebného odpadu.[2,5] 
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Obr. číslo 1: Přehrada Luhačovice [22] 

5.1.2. Tekoucí voda 

Tekoucí vodou nazýváme vodní tok, u něhož voda protéká přírodním nebo umělým 

korytem ve směru výškového rozdílu od nejvyššího k nejníže položenému bodu. 

Hlavní znaky, dle kterých se tyto vodní toky dělí: 

 Typ toku 

 Velikost toku 

 Rychlost toku 

 Průtok  

 Typ proudění 

Dle těchto znaků rozeznáváme toky přírodní a toky umělé. 

Mezi přírodní toky patří: 

 Bystřina 

 Potok 

 Říčka 

 Řeka 

 Veletok 

Mezi umělé toky patří:   

 Vodní kanály 

 Vodní tunely 

 Akvadukty 

 

Přírodní tekoucí vodní tok se dle hlavních znaků a dle přidruženého znaku, polohy jeho 

jednotlivých částí, dělí na čtyři části: 

 Pramen 
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 Horní tok 

 Střední tok 

 Vyústění 

 

Na každém z nich nám hrozí jiný druh nebezpečí, ať už přírodního nebo umělého rázu. 

Mezi přírodní vodní překážky řadíme: 

 Vodopád 

 Kaskáda 

 Katarakt 

 Slap 

 Peřeje 

 Proudy a protiproudy 

 Víry 

 Karfiol 

 Vodní válec 

 Podemleté břehy 

 Kořeny stromů 

 Padlé stromy a větve 

Umělými překážkami nazýváme umělá vodní díla: 

 Přehrady 

 Jezy a propusti 

 Kanály a náhony 

 Pilíře mostů 

 Nízko zbudované lávky 

 Nízko zavěšená a ponořená lana 

 

Vodopád – průtok vodní masy přes výrazný terénní stupeň, při kterém se horizontální pohyb 

vody mění ve vertikální 

Kaskáda – systém malých stupňovitě vedených vodopádů. 

Katarakt – řečiště na přechodu mezi peřejí a kaskádou, balvanitý úsek o velkém spádu, který 

však není tak výrazný jako u kaskády. 

Slap – úsek řeky s balvany a skalními bloky, zalitými vodou. 
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Peřeje – vodní tok s výrazným spádem, silným proudem a nerovnostmi na dně, které 

vytvářejí pravidelné a nepravidelné vlny. 

Proudy – ovlivňují rychlost toku vody korytem, mají nižší spád, vlny jsou zpravidla nízké 

Protiproudy – část vody oddělená z hlavního proudu při obtoku překážky, umístěné v toku, 

která se vrací zpět za tuto přepážku 

Víry – kruhový útvar s vertikální osou otáčení trychtýřovitého tvaru, který je vyvolán 

prudkými změnami proudu 

Karfiol – prudce tekoucí voda odrážející se od velkých balvanů u dna, spoutaná váhou 

horních vrstev vody, která v určitém okamžiku překoná, silou spodní vody, živené neustálým 

přítokem, tíhu horní vrstvy.  

Vodní válec – ve vodním toku, který nestačí plynule odtékat  se  část vody vrací zpět 

k překážce, dochází  zde k rotaci s horizontální osou otáčení. 

Podemleté břehy – nebezpečí nestabilnosti břehu, možnost  jeho utržení a sesutí do vodního 

toku pod osobou, která jej přetížila. 

Kořeny stromů – nebezpečí uvíznutí tonoucího. 

Padlé kmeny a větve – v případě větších proudů je zde nebezpečí natlačení osob a materiálu 

na překážku. 

Vodní díla 

Přehrady – betonové (gravitační, klenbové), zemní (hráze uzavírají široká mělká údolí). 

Jezy a propusti – stavěny za účelem získání energie vodního zdroje k pohonu mlýnů a 

hamrů,  přeměny energie vodního zdroje v energii elektrickou prostřednictvím vodních 

elektráren, regulace  hladiny vodního toku  

Kanály a náhony – uměle vytvořené přítoky k turbínám, uměle vypažené toky pro 

splavování dřeva. 

Pilíře mostů 

Nízko zbudované lávky 

Nízko zavěšená nebo ponořená lana[2,5] 
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Obr. Číslo 2: Řeka Divoká Orlice [13] 

5.1.3. Zamrzlé vodní hladiny 

K zamrzání vodní hladiny dochází na základě fyzikálních zákonů, kdy voda vlivem 

odnímání tepla, způsobené změnou povětrnostních podmínek v zimním období (poklesem 

teploty pod bod mrazu), postupně mění skupenství z kapalného na pevné.  

Při procesu zamrzání pozorujeme odlišný princip tvorby souvislé vrstvy ledu na vodní 

hladině, která je utvářena vodou: 

 Stojatou 

 Tekoucí 

Na stojaté vodě, jež tvoří relativně klidnou vodní plochu, vzniká souvislá ledová vrstva na 

principu postupného ochlazování jednotlivých vrstev vodního sloupce, vlivem změny měrné 

hustoty vody v závislosti na její teplotě (teplejší voda má vyšší měrnou hustotu nežli voda 

studená). Při poklesu venkovní teploty pod bod mrazu, dochází k rychlému ochlazování horní 

vrstvy vodního sloupce a zároveň k nárůstu měrné hustoty vody. Dosáhne-li  pokles teploty 

vody v této vrstvě  4°C , kdy je měrná hustota vody nejvyšší, klesá voda s touto teplotou ke 

dnu, přičemž u hladiny zůstává voda chladnější. Proces postupného ochlazování se opakuje až 

do doby, kdy u hladiny zůstane vrstva vody ochlazená na 0°C. Tato již tvoří na hladině 

souvislou ledovou plochu. Tloušťka ledu vytvořená na vodní hladině je odvislá od vzdálenosti 

místa, kde ji měříme, směrem ke břehu. Nejsilnější led bývá zpravidla uprostřed vodní plochy, 

nejtenčí je u břehu, kde jej ovlivňuje teplota okolí.   

 

Na tekoucí vodě, se ledová vrstva začíná tvořit nerovnoměrně až při poklesu teploty pod  -

0,1°C. Negativním činitelem tvorby ledu je v tomto případě proudění na vodním toku, při 

kterém dochází k neustálému promíchávání jednotlivých teplotních vrstev vodního sloupce. 

Ledový krunýř se zde začíná postupně tvořit spojováním jednotlivých ledových ostrůvků, 
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které zpravidla vznikají v klidnějších zákoutích toku a u břehů. Na tekoucí vodě je vytvoření 

souvislé vrstvy ledu velice problematické.  Je odvislé nejen od venkovní teploty, ale i od 

velikosti toku, jeho proudění a v neposlední řadě i od průtoku vody jeho korytem. Tloušťka 

ledu i jeho struktura bývá na takovémto toku nestejnorodá a zrádná. Nejtenčí led bývá 

zpravidla uprostřed vodního toku, v místech, kde na led působí vodní proud nebo u břehu, kde 

jej ovlivňuje teplota okolí.   

  

Nebezpečí, které číhá na zamrzlé vodní hladině 

Nosnost ledu je závislá na jeho tloušťce, jeho struktuře a na velikosti skrytých defektů. 

Čím je led tlustší tím má větší nosnost (5 až 10 cm – osoba o hmotnosti 80 kg, 10 až 20 cm – 

skupina osob, nad 20 cm – osobní automobil). Nosnost ledové plochy může být ovlivněna jak 

výkyvy počasí, kdy stoupající teplotou dochází k ztenčování ledové vrstvy, tak i kolísáním 

hladiny, kdy při jejím zvýšení dochází uprostřed ledové plochy k vydutí a při jejím poklesu 

zůstává ledový povrch viset nad hladinou. Oba faktory (výkyvy teploty, kolísání hladiny) 

mohou narušit strukturu ledu a vytvořit v něm skryté i viditelné defekty, které mohou způsobit 

vážné zdravotní komplikace, případně i ohrozit život osob, pohybujících se po této ploše. 

Nejčastější příhodou je náhlé proboření ledové vrstvy, s následným pádem osoby do ledové 

vody.[2,5,7] 

 

Obr. číslo 3: Zamrzlé Lipno [22] 

5.2. Umělé povrchové vody 

5.2.1. Koupaliště 

Koupaliště jsou dvojího druhu přírodní a umělá. V těchto areálech se vybírá vstupné. Za 

provoz odpovídá provozovatel, který musí splnit povinnosti ukládané zákony o vodě a o 

ochraně veřejného zdraví. Především musí dbát na kvalitu vody pro koupání a sprchování. 
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Areál musí být vybaven toaletami, sprchami a popřípadě šatnami na převlečení a občerstvení. 

Nad bezpečností návštěvníků při pobytu ve vodním prostředí koupaliště dohlížejí odborně 

způsobilé osoby (záchranářské minimum, plavčík, mistr plavčík), kteří prošli školeními Vodní 

záchranné služby a mají osvědčení. Jejich počet je dán velikostí vodní plochy a maximální 

kapacitou návštěvníků. Provozovatel je dále povinen je vybavit požadovanými věcnými 

prostředky, pro zabezpečení maximální pomoci. 

Koupaliště 

Pojem koupaliště je specifikován v zákoně
1
.  

V tomto zákoně jsou vymezeny dva typy koupališť: 

 přírodní koupaliště 

 umělé koupaliště 

Přírodní koupalištěm se rozumí stavba povolená k účelu koupání nebo nádrž ke koupání, 

kde je voda ke koupání obměňována odtokem pitné vody nebo vody z přírodních zdrojů a 

dále vodou řízeně upravovanou.  

Umělým koupalištěm je plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, 

brouzdaliště a ochlazovací bazén sauny. 

Oba typy koupališť mohou sloužit jak ke sportovním a rekreačním tak i ke komerčním 

účelům. Stavebně technicky mohou být konstruovány jako samostatné jednoúčelové objekty 

nebo mohou být součástí víceúčelových zařízení. Právní rámec, dle kterého mohou být tyto 

objekty provozovány, musí odpovídat způsobu jejich užívání. 

Ze všeobecného hlediska za provoz těchto zařízení je odpovědný jejich provozovatel, který 

musí zajistit plnění povinností předepsaných v zákoně
2
 a zákoně

3
 a doprovodných předpisů.  

Jedná se především o snížení: 

 zdravotních rizik  

 bezpečnostních rizik 

Mezi zdravotní rizika patří 

 kvalita vody ke koupání 

 hygiena  

Zdravotní rizika související s užitím znečištěné nebo závadné vody pro koupání a 

sprchování osob lze účinně snížit pravidelným sledováním její kvality. 

                                                 
1
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

2
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

3
 Zákon č. 150/2010  Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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Rizikům odvozeným od nedostatečné hygieny se lze bránit předepsáním a důslednou 

kontrolou hygienických pravidel zakotvených v provozním řádu a dále instalací 

odpovídajícího počtu hygienických zařízení (toalet, umýváren a šaten). 

Bezpečnostními riziky rozumíme: 

 úrazy a náhlé zdravotní indispozice osob  

 závady na technickém a ostatním zařízení  

Úrazům, které mají přímou souvislost s provozem koupališť a bazénů se lze v omezené 

míře bránit již zavedením a důslednou kontrolou dodržování pravidel chování návštěvníků 

těchto zařízení, zanesených v provozním řádu, schváleným pro daný objekt. Následky 

náhodných úrazů i zdravotních komplikací vzniklých náhlými indispozicemi návštěvníků lze 

snížit obsazením rizikových provozů těchto zařízení kvalitní, proškolenou, odborně i fyzicky 

zdatnou obsluhou, v počtu odpovídající nejmenší míře, která je pro tyto prostory předepsána 

normou. 

Ohrožení zdraví a života osob v důsledku závady na technickém a ostatním zařízení lze 

zamezit nebo jeho dopady alespoň snížit dodržováním zásad a pravidel předepsaných pro 

montáž, provoz, údržbu a revize těchto zařízení. Technickým zařízení se rozumí zejména 

strojní a elektrická zařízení, technologické rozvody a pasivní i aktivní prvky zabezpečovacího 

zařízení a požární ochrany. Ostatním zařízením jsou nazvány stavebně konstrukční prvky. 

[1,2,4] 

 

Obr. číslo 4: Venkovní bazén Dobruška [12] 
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6. Situace, při kterých hrozí pád do vody 

Zde uvedený výčet pojednává o situacích, kde hrozí nebezpečí, že se neopatrná osoba 

ocitne svou vlastní chybou či jiným zaviněním ve vodě. 

 

Pohyb na plavidle – tato situace může nastat, v případě kdy osoba provádí úkony spojené 

s provozem plavidla, jeho údržbou, pouze se po něm prochází, koná nepřiměřené pohyby či je 

na divoké řece vymrštěna. V těchto případech může dojít k uklouznutí nebo zakopnutí, ztrátě 

orientace či rovnováhy s následným pádem do vody. Při pobytu ve vodě pak nastává druhotné 

nebezpečí, kdy osobu může nasát plavidlo pod sebe a ohrozit její zdraví či život kýlem nebo 

lodním šroubem. 

 Pohyb po břehu – především po nezpevněném, kluzkém či podemletém. V prvních dvou 

případech hrozí při chůzi nebo běhu uklouznutí se ztrátou rovnováhy a následný pád nebo 

skutálení do neznámé vody. Podemleté břehy vnikají v ohybech vodních toků, kde proud 

vody postupně podemíláním snižuje nosnost břehu a může nastat situace, kdy po vstupu 

osoby na tuto část břehu může dojít k překročení únosnosti a utržení břehu i s osobou, která se 

následně ocitá ve vodním prostředí. 

Proboření na ledě – hrozí v místech s nízkou sílou (výškou) ledu, kdy po vstupu do těchto 

míst osoba na malé ploše, většinou dvou bodů, vyvozuje takové zatížení, že překračuje 

nosnost ledu a dochází k jeho prasknutí a k proboření osoby pod led do studené vody. Zde je 

pak nutný rychlý zásah kolemjdoucího, neboť hrozí podchlazení a následné utonutí. 

Pohyb po nezabezpečené konstrukci přes vodní plochu – konstrukcemi rozumíme tím 

lávky a mostní konstrukce bez zábradlí, produktovody, vodní stavby, betonové či kamenné 

zdi koryt toků. Zde hrozí uklouznutí či zakopnutí, ztráta rovnováhy a pád do neznámé vody.  

Stržení osoby do vody – nastává v případech, kdy je osoba stržena jinou osobou (vtáhnutí 

nebo strčení), zvířetem (velkým silným psem na vodítku, při plavení koní atd.), pohybem 

konstrukce (ráhno na lodi, uvolněnou konstrukcí) nebo přírodními vlivy (poryvem větru). 

Při práci – rozumíme tím při stavbě, údržbě a opravě vodních děl, kdy dojde k zanedbání 

BOZP a jištění s následkem pádu pracovníka do vody. 

Při dopravní nehodě – kdy hrozí, při kolizi s jiným dopravím prostředkem či překážkou, pád 

osob i s dopravními prostředky nebo z nich do vody. Pokud dojde k ponoření dopravního 

prostředku i s osobami, doporučuje se nechat kabinu pro osádku zaplavit vodou přes netěsná 

místa, nesnažit se rozbít okno, a až dojde k vyrovnání tlaků otevřít dveře. Poté vyplavat na 

hladinu. 

Při vodních sportech – osoba se neudrží, může dojít ke kolizi atd. 
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7. Tonutí 

Tonutím nazýváme život ohrožující stav člověka, při kterém vlivem vniknutí vody do 

plicních průdušnic a sklípků dochází k dočasnému přerušení dodávky kyslíku do oběhového 

systému, kterým jsou zásobovány životně důležité orgány, jako jsou mozek a srdce. Nedojde-

li rychlým zásahem k obnově dýchání, následuje smrt udušením z nedostatku kyslíku.  

K tonutí dochází zpravidla nešťastnou shodou náhodných událostí. Jednotlivé případy se 

vlivem daných okolností mohou od sebe navzájem lišit. Existuje však mnoho jejich 

společných rysů.  

Nedosáhne-li tonoucí se osoba při své záchraně na dno a nemá-li se čeho ve svém okolí 

zachytit, ztrácí brzy kontrolu nad svojí myslí a začíná jednat instinktivně. Její sebezáchovný 

reflex bývá často provázen panikou a zuřivým zápasem o udržení hlavy nad hladinou.  

     Začne-li se postižená osoba, je-li při vědomí, neočekávaně potápět, je tento stav následně 

doprovázen částečným vdechováním a polykáním vody. Včasný zásah ze strany záchranáře, 

spočívající ve vytažení hlavy postiženého z vody, může v této fázi tonutí zajistit postižené 

osobě opětovné dýchání a konec potíží. 

Není-li tato pomoc poskytnuta včas, začne tonoucí se osoba masivně polykat a vdechovat 

vodu, přičemž dochází k jejímu dušení. Následuje ztráta vědomí a k přerušení činnosti srdce. 

Kromě klasických příčin tonutí registrujeme i případy, které nejsou primárně způsobeny 

samotnou činností při provozování vodních aktivit a sportů, ale jsou důsledkem nehod 

vyvolaných:  

 Zdravotními komplikacemi -srdeční infarkt, náhlá mozková příhoda, epileptický 

záchvat 

 Úrazy – hlavy, páteře, pohybového ústrojí 

 Užitím alkoholu a psychotropních látek 

 

Utonutí 

Následkem tonutí je smrt udušením z nedostatku kyslíku. 

Rozeznáváme dva druhy tonutí: 

 Suché 

 Mokré 

U suchého tonutí dochází podrážděním hlasivkové štěrbiny (laryngu) vodou ke křeči 

(spasmu) a uzávěru této štěrbiny. Následkem toho se postižená osoba, i když se do plic přes 
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laryngospasmus nemůže dostat žádná voda, začne dusit. Zesílení reflexu (laryngospasmu) je 

podmíněno zvýšenou hladinou alkoholu v krvi. 

Mokré tonutí vzniká následkem mohutného vdechování (aspirace) vody do  plic. Kyslík  se 

z plic nemůže uvolňovat do krevního oběhu. Snížením okysličení krve dochází k poruše 

vědomí. 

Příčiny tonutí nebo utonutí 

 Přecenění sil a následné vyčerpání - plavání na velké vzdálenosti, podcenění 

klimatických a teplotních vlivů.  

 Psychická bariéra -strach z hluboké vody. 

 Nehody při potápění - plavání pod vodou, výdrž pod vodou na nádech, potápění 

s přístrojem. 

 Náhlá zdravotní komplikace a následný pád do vody – např. náhlá srdeční nebo 

mozková příhoda na lodi s pádem do vody aj.). 

 Náhlá zdravotní komplikace ve vodě - srdeční zástava nebo epileptický záchvat při 

koupaní.  

 Utonutí následkem úrazu před pádem do vody – např. porušení míchy o terénní 

nerovnost a následný pád do vody. 

 Utonutí na základě poranění utrpěného ve vodě – úraz při srážce s plavidlem, náraz 

hlavou na kámen ukrytý pod hladinou.  

Jak předcházet tonutí – důležitá pravidla 

 Dodržujte metodické pokyny a nařízení zodpovědných osob – plavčíků, trenérů a 

učitelů. 

 Nepřeceňujte své plavecké schopnosti a plavecké schopnosti svěřených osob. 

 Naučte děti bezpečnému pohybu ve vodě. 

 Nepodceňte vliv počasí  - podchlazení, přehřátí, úžeh. 

 Nepodporujte nesmyslné sázky – nebezpečné plavání pod vodou i na vodní hladině. 

bez patřičné výstroje a zabezpečení. 

 Nepodceňujte vliv alkoholu na schopnost odhadnout situaci reálně! 

 Naučte děti vodu milovat a zároveň respektovat její nebezpečí.[10,15]  
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8. Záchranné složky a služby 

8.1.  Hasičský záchranný sbor 

Jedná se o jednu ze základních složek IZS, spadající pod ministerstvo Vnitra. Řídí se 

zákonem
4
 o požární ochraně a o HZS ČR. Svou činností zaručuje ochranu životů a zdraví 

obyvatel a jejich majetku před požáry a dalšími mimořádnými událostmi, kam mimo jiné patří 

i zásahy na vodní hladině. Tento subjekt provádí technické zásahy a je vybaven mobilní 

technikou a technickými prostředky. HZS ČR se skládá z Generálního ředitelství HZS ČR, 14 

HZS krajů, Záchranného útvaru Hlučín a Střední školy a Vyšší odborné školy požární 

ochrany ve Frýdku-Místku. Zaměstnance tvoří příslušníci a občanští zaměstnanci. Příslušníci 

HZS ČR se řídí zákonem
5
 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, dále 

absolvují dle svého zařazení potřebné kurzy pro výkon povolání a jsou vyškoleni 

v poskytování laické první pomoci. Příslušníci provádějící zásahovou činnost musí opustit 

stanici do dvou minut od vyhlášení poplachu. Ten se vyhlašuje z krajských operačních 

středisek, kde probíhá příjem tísňového volání od občanů.  

V případě zásahu na vodě provádějí záchranu tonoucího na břeh právě hasiči za pomoci 

svých dostupných prostředků. 

Další podrobnější informace naleznete na stránkách HZS ČR, dostupné na adrese: 

http://www.hzscr.cz/ .[23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. číslo 5: Znak HZS ČR [23] 

                                                 
4
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů 

5
 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.hzscr.cz/
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8.2. Zdravotnická záchranná služba 

Je zajišťována příspěvkovými organizace zřizovanými samosprávními kraji. Má tak 

charakter služby garantované státem a spravované krajskými úřady. Spadá do základních 

složek IZS. Poskytuje přednemocniční neodkladnou odbornou pomoc. Která je definována 

jako péče o pacienta v místě úrazu či náhlého onemocnění, stabilizace, transport k odbornému 

ošetření a při předání nemocničnímu personálu ve zdravotním zařízení. Navazuje na první 

pomoc prováděnou laikem. 

PNP je poskytována při stavech: 

 Bezprostředně ohrožující život pacienta. 

 Způsobující náhlé bolesti a utrpení. 

 Způsobující bez poskytnutí odborné pomoci trvalé následky či smrt. 

 Vedoucí prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti. 

 Působící změny chování a jednání, ohrožující tak sám sebe či okolí. 

Co se týká tonutí, tak každá osoba, u které došlo k tonutí, i přes fakt, že byla po celou dobu 

při vědomí, patří do nemocnice a to minimálně na vyšetření či pozorování. Při stabilizaci se 

člověk při vědomí ošetřuje v polosedě, sejmou se z něj mokré šaty a přikryje se dekou či Alu 

fólií. U pacienta v bezvědomí se zabezpečí všechny životní funkce, provede se intubace, za 

pomoci kanily se zabezpečí nitrožilní přísun léků. Následně se pacient připraví k transportu 

do optimální polohy, řádně se přikurtuje a při samotně cestě do nemocnice je hlídán monitory 

a v případě komplikací ihned léčen. Příjmové centrum je ještě za jízdy informováno a včas se 

může připravit na příjem pacienta. 

Další podrobné informace naleznete na stránkách: http://www.zzshmp.cz/ .[24] 

 

Obr. číslo 6: Znak Zdravotnické záchranné služby [24] 

http://www.zzshmp.cz/
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8.3. Vodní záchranná služba 

 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je dobrovolným občanským sdružením 

založeným ve smyslu zákona
6
 a registrovaným u Ministerstva vnitra ČR pod č. j. VSP/1-

1758/90-R, sdružujícím občany ČR, kteří dobrovolně respektují základní principy poslání a 

činnosti VZS plní členské povinnosti stanovené Stanovami a dalšími vnitřními předpisy a je 

kolektivním členem Českého červeného kříže se statutem specializované složky ve smyslu 

Stanov Českého červeného kříže. Ve svých řadách má VZS specialisty na hladinové 

záchranářství, instruktory, odborníky na divokou vodu, na vyhledávání utonulých. 

Činnosti: 

 Organizace a provádění preventivní a záchranné činnosti. 

 Poskytovaní první pomoci na bazénech, koupalištích, vodních plochách a tocích a v 

jejich bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti v případech živelních 

katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na 

materiálních hodnotách. 

 Při uskutečňování svého poslání spolupráce s příslušnými orgány státní správy a 

dalšími zájmovými organizacemi, zabývajícími se poskytováním zdravotnických, 

záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb.  

 Výchova členů k úctě k humánním hodnotám společnosti a k plnění povinností při 

ochraně života a zdraví.  

 Rozvoj činnosti mezi mládeží.  

 Aktivní podílení se na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci při záchraně 

tonoucích. 

 Podílení se na zdravotnickém zabezpečování sportovních akcí na vodě.  

 Podílení se na provozu zařízení první pomoci provozovatelů sportovních a rekreačních 

zařízení v blízkosti vodních ploch, především zajištění bezpečnosti návštěvníků, 

dozoru na vodě a v její bezprostřední blízkosti a plnění dalších úkolů daných 

příslušnými sportovními a rekreačními zařízeními v rámci specializované odbornosti. 

 

Vodní záchranná služba je hlavní složkou v oblasti záchrany ve vodním prostředí a v jeho 

blízkosti. V letních měsících jako jediná celostátní organizace zajišťuje NONSTOP službu u 

vodních ploch. Působí především v místech, kde dojezdové časy ZZS velmi překračují limity 

stanovené zákony. Zajišťuje první odezvu na tonutí, poskytuje neodkladnou první pomoc, 

                                                 
6
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
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transportuje pacienty po hladině vodní plochy z nedostupných míst k vozidlu ZZS nebo 

k vrtulníku letecké záchranné služby či záchranářům půjčuje svá plavidla. Provádí výcvik 

příslušníků HZS ČR na divoké vodě, v ovládání motorových plavidel, přípravu na povodně, 

specifickou záchranu na ledě. Dále připravuje výcvik i ostatních složek IZS (SDH obcí, 

Policii ČR, Městskou policii a Armádu).  

Další podrobnější informace nejdete na stránkách www.vzs.cz .[10,11] 

 

Obr. číslo 7: Znak Vodní záchranné služby [9] 

8.4. Plavčík 

Plavčík má za úkol dbát na bezpečný provoz na koupališti, bazénu, pláži nebo jiném 

podobném zařízení. 

Jeho pracovní náplní je:  

 Dozor nad koupajícími i nad celým provozem plovárny, koupaliště či pláže 

 Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob i osob využívajících 

loďky a jiná plavidla půjčované v rámci koupaliště 

 Zachraňování tonoucích 

 Poskytování první pomoci 

 Napouštění bazénu 

 Kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu 

 Provádění dezinfekce 

 Kontrola technického stavu zařízení na čištění a úpravu vody, na rozvod vody, 

čerpadel, výměníků a jiných technologických zařízení, jejich obsluha a běžná údržba 

 Kontrola teploty vody, její případná regulace 

 Výuka plavání 

 Provádění instruktáží pro záchranu tonoucího 

http://www.vzs.cz/


 

26 

 

 Případné řízení podřízených plavčíků 

 Povolání je vykonáváno u vody a ve vodě, je třeba počítat s vystavením slunečního 

záření, s vysokými teplotami a i s měnícími se klimatickými podmínkami a s prací o 

víkendech a v době dovolených. 

Ke své činnosti používá pracovními prostředky typu: zařízení na čištění a úpravu vody, na 

rozvod vody, motorový člun, dalekohled, záchranný kruh, házecí pytlík, lékárničku atd. 

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování kurzu pro plavčíky, popř. pro 

plavecké mistry (má-li být součástí plavčíkovy činnosti i výuka plavání, což obvykle bývá), 

kladný vztah k vodě, perfektní plavecké schopnosti, fyzická zdatnost a obratnost, nebojácnost, 

rychlá reakce, spolehlivost, ukázněnost. Nevhodné pro občany s jakoukoliv vadou nebo 

onemocněním snižujícím jejich tělesnou zdatnost, sluchovou nebo zrakovou ostrost, pro 

občany nervově labilní, s rozsáhlými kožními procesy, epilepsií, ušními onemocněními 

spojenými s výtoky.[10,11,12] 

 

 

 

 

Obr. číslo 8: Plavčík střežící veřejný bazén [12] 
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9. Vybrané kategorie mládeže 

Tato práce se zaměřuje především na dvě kategorie. Do první skupiny spadají děti od 13. 

do 15. let, což představují žáci 8. a 9. třídy základní školy. Do druhé skupiny řadíme 

mladistvé od 16. do 18. let, tudíž studenty středních škol. Proč zrovna toto rozdělení? Jelikož 

zástupci z obou kategorií již mohou významněji pomoci při záchraně tonoucího ať pouze 

informačně nebo osobně.  

V této kapitolce musím rámcově charakterizovat jednotlivé skupiny po stránce fyzické 

zdatnosti, duševní vyzrálosti. Je třeba dodat, že všichni zástupci z dané skupiny nejsou stejní, 

navzájem se od sebe osobnostně odlišují (někdo se chová zdrženlivě, jiný jde do akce po 

hlavě bez rozmyslu).[10,11] 

9.1.  Kategorie dětí od 13. do 15. let 

Z hlediska prevence úrazů u vody a ve vodě, předcházení mimořádných událostí 

s možností tonutí a vštěpování základních poznatků první pomoci a záchrany samotné se 

jedná se o velmi významnou skupinu, vhodnou k realizaci tohoto programu. Vše je dáno 

 prostým důvodem, v tomto období nejsou děti tolik roztěkané, všechny poznatky z prevence 

se naučí a lépe zapamatují. S těmito základy pak mohou dále pracovat a rozvíjet je.  

Po fyzické stránce tito jedinci dospívají a jejich tělesná schránka se uceluje. Bohužel, jejich 

fyzické předpoklady neodpovídají danému věku, trend posledních let je klesající. Děti 

nesportují, spíše vysedávají u počítačové techniky a komunikují na sociálních sítích, nebo se 

ve skupinkách bezcílně poflakují po veřejných prostranstvích a v některých případech budí 

veřejné pohoršení. Ve snaze zlepšit fyzickou zdatnost či ji udržet alespoň na neklesající 

úrovni zařadily základní školy do svých týdenních plánů jednu vyučovací hodinu tělesné 

výchovy navíc. Krom toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začalo pořádat 

celorepublikové soutěže na povzbuzení chuti sportovat.  

Duševně zástupci této kategorie stále procházejí vývojem, často velmi podceňují rizika,          

a myslí si, že se jim nemůže nic stát. Což je obrovský omyl. Při pobytu ve skupině se mnohdy 

spoléhají na vedoucí osobu a sami bývají málo ostražití. V krizových situacích nastupuje 

určitá nerozvážnost a důsledné nedomyšlení postupu.[9]  

9.2. Kategorie mládeže od 16. do 18. let 

Mezi tuto kategorii řadíme studenty středních škol a učilišť, kteří by už měli mít 

podvědomí o již zmíněné prevenci. Tyto znalosti by jim měli pedagogové ve škole a školitelé 

různých organizací pracujících s mládeží a složek IZS nadále připomínat, rozvíjet je,                      

a společně o nich diskutovat.  
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Po tělesné stránce je již vývojový růst zástupců této skupiny u konce, vše se uceluje, 

pomalu nabývá svalová hmota. O fyzické zdatnosti můžeme říci, že zde se pohybuje na 

úrovni o málo lepší nežli u kategorie 13-15 let. Část studentů středních škol aktivně provozuje 

sportovní disciplíny, jako např.: sálovou kopanou, florbal, fotbal, jízdu na kole, kondiční běh, 

bojové sporty, a dále, pro zlepšení proporcí těla, navštěvuje různá fitness centra. Samozřejmě 

nesmíme opomenout, že i zde se setkáváme s nešvary, popsané o kategorii výše, které jsou 

umocněny o konzumaci alkoholických nápojů a zkoušení návykových látek. 

Po duševní stránce nastává určitý posun, kdy se mládež této kategorie pomalu začíná 

osamostatňovat, lépe logicky uvažovat, důsledněji promýšlet postup před započetím činnosti. 

Více dbají na svou ostražitost a bezpečnost. Oproti mladším dětem již slepě někoho 

nenásledují.[9]  
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10. Prevence 

K tomu, aby se počet těchto událostí nezvyšoval, ale spíše klesal, je důležitá prevence 

v chování jednotlivce, kterou je žádoucí znát před započetím jakékoliv aktivity u vody nebo 

na vodě, ať už při plavání nebo při pobytu na ledě. 

 Pojem prevence znamená soubor opatření, která předcházejí nežádoucím situacím 

hrozícím při pobytu ve vodě. 

 Výuka k prevenci by měla být, již od školního věku mládeže, součástí učební osnovy na 

všech typech škol, včetně plaveckých. V rámci preventivně výchovné činnosti by mohla být 

zařazena i do výukových programů organizací pracujících s dětmi nebo složek IZS. 

10.1. Všeobecná pravidla v prevenci 

V prevenci určené pro plavce, se zájmové osoby dozví o tom, co je důležité znát před 

započetím samotné činnosti. Nejprve by měl důkladně posoudit tyto okolnosti: 

 Zdravotní stav 

 Fyzickou zdatnost 

 Úroveň vlastního plavání 

 Lokalitu, kde chce plavat (síla proudu, výskyt překážek, hloubka, teplota vody a další 

podmínky) 

 Způsob jištění 

Dále by se měl seznámit s „ Desaterem pro plavání “, vydaným Vodní záchrannou službou, 

a s technikou improvizované laické první pomoci, kterou by měl znát pro případ, kdyby se 

stal svědkem tonutí. Mimo jiné mu bude doporučeno, aby se v místě, určeném pro plavání, 

seznámil s těmito dokumenty a pomůckami: 

 Provozním řádem, pokud se jedná o koupaliště, plovárny či veřejné bazény 

 Varovnými cedulemi, poukazujícími na nebezpečí 

 Informačními tabulemi v okolí vody 

 

V části prevence určené pro bruslaře, jsou předkládané informace v totožné struktuře, ale 

upraveném rozsahu, zaměřeném na led. Před vstupem na led musí bruslař posoudit jeho 

tloušťku (měla by být větší jak 5cm pro jednu osobu), celistvost a strukturu.  

Dále by se měl seznámit s „ Desaterem pro pobyt na ledu “, vydaným Vodní záchrannou 

službou.[10,11] 
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10.2. Pravidla v prevenci pro školní třídy a instruktory 

Mají za úkol seznámit mládež a jejich dozor, jak se chovat při školních a mimoškolních 

aktivitách, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů zúčastněných a dále jak postupovat pakliže 

došlo k nehodě. Školení o bezpečnosti a rizicích vodních aktivit by měli provádět učitelé 

v rámci výukové osnovy na základních a středních školách či osoba znalá dané problematiky 

před započetím plaveckého, vodáckého kurzu a školních výletech souvisejících s činnostmi ve 

vodním prostředí.  

 

Pravidla při plaveckém výcviku v bazénu 

Pedagogický dozor:  

 Nechat si písemně potvrdit od rodičů, že je jejich dítě zdravé a smí se zúčastnit 

plaveckého výcviku. Toto potvrzení si ponechá do konce kurzu založené ve škole. 

Pakliže dítě trpí kožními onemocněními, vyžádá si písemné vyjádření dermatologa. 

 Zodpovídá za bezpečnost svých svěřenců v bazénu i v jeho zázemí, a to před 

započetím výuky, o přestávce, po výuce nebo při náhlém opuštění bazénu dítětem, 

z důvodu nevolnosti, dřívějšího odchodu nebo návštěvy toalet. 

 V šatnách provádí dozor nad kázní dětí, včetně dohledu nad jejich hygienou. 

 Přijímá do úschovy od žáků cennosti. 

 Nahlásí počet žáků, plavců, neplavců a marodů 

 Do výuky nezasahuje, pouze dohlíží na ukázněnost a bezpečí žáků 

 Po skončení výuky přebere od plaveckého instruktora svěřence a překontroluje jejich 

počet 

 Provádí dozor při oblékání v šatnách a následně je před ochodem překontroluje, zda 

v nich něco nezůstalo. 

 Vrací žákům svěřené cennosti. 

 Zajistí bezpečnou dopravu do školy. 

Žák (student): 

 Nepožívají alkoholické nápoje a ani jiné návykové a psychotropní látky. 

 Nahlásí pedagogovi změnu svého zdravotního stavu (onemocnění, úraz) a předá 

potvrzení od rodičů či lékaře o aktivní neúčasti výuky plavání. 

 Před prvním započetím kurzu sdělí, zda je plavec či neplavec. 

 Hodinu před plaváním nesmí nic jíst. 

 Předá pedagogovi do úschovy své cenné věci. 
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 Ošacení uloží do skříňky a osprchuje se. 

 Nevstupuje do zázemí bazénu, kde mu není vstup povolen. 

 Dbá pokynů provozního řádu, instruktora plavání, pedagoga a školení, kterým prošel. 

 Bez souhlasu instruktora se nezdržuje mimo vytyčený prostor. 

 Skáče do vody pouze z míst k tomu určených a po souhlasu lektora. 

 Upozorní na sebemenší utrpěné zranění či náhlou zdravotní komplikaci. 

 Stane-li se svědkem tonutí, neprodleně zalarmuje instruktora a pedagogický dozor. 

 Chová se tak, aby při záchraně tonoucího nebyl překážkou. 

 Zbytečně nevyvolává planý poplach. 

 Nedělá zbytečný povyk a neohrožuje své spolužáky. 

 Nepoužívá ke hře záchranné prostředky. 

 Neznečišťuje bazén. 

 Nenosí k bazénu skleněné věci a občerstvení s nápoji. 

 Po skončení výuky se osprchuje a vyzvedne si od svého pedagogického dozoru své 

cenné věci. 

Instruktor plavání: 

 Přebírá od dozoru přesný počet svěřenců. 

 Proškolí třídu z provozního řádu, první pomoci a pravidel. 

 Provede rozcvičku na souši. 

 Roztřídí třídu do skupin (plavci po 10, neplavci po 5 a s hendikepem po 4 osobách na 

jednoho instruktora) 

 Při výuce neustále kontroluje počet svých svěřenců. 

 Provede výuku plavání dle osnov. 

 V případě tonutí se neprodleně ujme záchrany a první pomoci. 

 Pakliže se jedná o zranění vyžadující lékařské ošetření, přivolá ZZS. 

 Po skončení výuky předá žáky dozoru v počtu stejném jako na začátku. 

 

 Pravidla při vodáckém kurzu: 

Instruktor vodáckého kurzu: 

 Důkladně proškolí studenty z vnitřních předpisů, pravidel, sebezáchrany, první pomoci 

a chování při kurzu. 

 Přezkouší svěřence z plavání a ověří si jejich schopnosti. 
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 Podle schopností zvolí stupeň náročnosti a zvolí úsek vodního toku s ohledem na 

bezpečnost. 

 Seznámí je s celou trasou, upozorní na nebezpečí, která se po trase vyskytují. 

 Překontroluje vybavení. 

 Rozdělí třídu do posádek plavidel. 

 Provede rozplavbu, kdy si studenti vše osahají. 

 Dohlíží na celkovou bezpečnost. 

 Pozvolna navyšuje obtížnost vodního toku s přihlédnutím na schopnosti posádek. 

 Volí přestávky, jejich délku pro odpočinek, regeneraci a občerstvení. 

 V případě úrazu vše zaregistruje a provede ošetření. 

 Pokud dojde k převrácení posádky a k tonutí jejích členů, zahájí jejich záchranu a 

poskytnutí první pomoci. 

 Nebezpečné úseky obejde s účastníky kurzu po souši. 

 Před vplutím do úseků, kam není z lodi vidět, překontroluje ze souše. 

 V případě raftingu musí být na každém raftu jeden instruktor. 

Pedagogický dozor: 

 Zajistí pojištění celé třídy. 

 Uchová u sebe písemné potvrzení od rodičů žáků o jejich zdravotním stavu. 

 Informuje instruktora o zdravotním stavu všech zúčastněných.  

 Dohlíží nad kázní svěřenců. 

 Hlídá jejich počet. 

 Přebírá zodpovědnost při přestávkách a v dobách, kdy neprobíhá náplň kurzu. 

 V případě vážného úrazu či tonutí neprodleně pomáhá při první pomoci a následně 

informuje ředitele školy a rodiče zraněného. 

 Vede přehled o úrazech. 

Žák (student): 

 Doručí učiteli potvrzení o své zdravotní stavu. 

 Informuje pedagoga či instruktora o svém stavu, v případě náhlého zhoršení zdraví či 

úrazu. 

 Nepožívá alkoholické nápoje či návykové a psychotropní látky. 

 Absolvuje vstupní test plavání. 

 Dává pozor při školení a instruktáži vodáckých dovedností. 

 Chová se ukázněně a tak aby nezpůsobil nehodu, či neohrozil někoho jiného na životě. 
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 Musí mít požadované vybavení. 

 Na začátku výcviku musí znát postup v případě, že dojde k převrácení plavidla. 

 Striktně dodržuje pokyny instruktora či pedagogického dozoru. 

 Na vodu nevjíždí sám, vždy minimálně ve třech a až po pokynu od instruktora. 

 Musí znát základní signalizaci mezi vodáky a základní značení vyskytující se na 

tocích, účinky snášecího efektu a skutečnost, že loď je ovladatelná, když má vyšší 

rychlost než proud. 

 Musí vědět, že obtížnost toku stoupá se stoupajícím stavem vody. 

 V problémových situacích raději volí náraz do překážky špičkou, když se k překážce 

dostane bokem, volí náklon k překážce. 

 Nechytá se větví, kmenů a kamenů. 

 V případě, že se stane svědkem tonutí, urychleně zalarmuje voláním instruktora či 

pedagogický dozor, dále jedná tak, aby záchraně nebyl na obtíž. 

 Pokud má mokré oblečení, neprodleně se na břehu převlékne do suchého. 

 Své věci má v lodi hermeticky uzavřené tak, aby se k nim nedostala voda. 

 

Pravidla při školních výletech souvisejících s činnostmi ve vodním prostředí 

Pedagogický dozor: 

 Uchová u sebe písemné potvrzení od rodičů žáků o jejich zdravotním stavu. 

 Provede školení v chování na školním výletě. 

 Dohlíží nad kázní svěřenců. 

 Hlídá jejich počet. 

 V případě vážného úrazu či tonutí neprodleně provede záchranu a poskytne první 

pomoc a následně informuje ředitele školy a rodiče zraněného. 

 Vede přehled o úrazech. 

 Zabezpečuje denní program. 

Žák (student): 

 Doručí učiteli potvrzení o své zdravotní způsobilosti. 

 Informuje pedagoga o svém stavu, v případě náhlého zhoršení zdraví či úrazu a 

plaveckých schopnostech. 

 Nepožívá alkoholické nápoje či návykové a psychotropní látky. 

 Dává pozor při školení. 

 Chová se ukázněně a tak aby nezpůsobil nehodu, či neohrozil někoho jiného na životě. 
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 Striktně dodržuje pokyny pedagogického dozoru. 

 Do vodu bez pokynu dozoru. 

 V případě, že se stane svědkem tonutí, urychleně zalarmuje voláním instruktora či 

pedagogický dozor, dále jedná tak, aby záchraně nebyl na obtíž a spíše byl ku pomoci. 

 Pokud má mokré oblečení, neprodleně se převlékne do suchého.[17,18,21] 
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11. Předlékařská (laická) pomoc 

V situaci, kdy se staneme svědky tonutí, je třeba se nezachovat pasivně (mávnout nad tím 

rukou a říci: „Však už mu někdo jiný pomůže.“), ale překonat zábrany v poskytování první 

pomoci a zapojit se aktivně, jelikož času není nazbyt. Navíc neposkytnutí první pomoci je 

trestný čin ustanovený v zákoně
7
. V prvním případě se snažme zachovat určitý klid, úsudek.            

Není dobré podléhat panice.[3]  

11.1. Návrh obecného postupu 

Zde se nejprve budu zabývat postupem záchrany, použitelným pro běžného občana, 

pakliže se stane svědkem tonutí. Tento aplikuji na pěti vybraných příkladech (veřejný bazén a 

koupaliště, přehradní nádrž, řeka, zamrzlá plocha a pád člověka ze břehu do vody).  

11.1.1.  Bazény a koupaliště 

Jelikož provozovatelé veřejných koupališť a bazénů mají za povinnost mimo jiné zajistit 

bezpečnost koupajících, je postup úkonů, v případě že se někdo stane svědkem tonutí, 

jednoduchý. Při takové situaci dotyčný: 

 Bezprostředně zalarmuje okolí.  

 Přivolá plavčíka.  

 Případně ještě dotyčnému hodí záchranný kruh. 

 Dále se snaží nepřekážet při záchraně tonoucího a být spíše nápomocen.  

 ZZS ve většině případů volají zaměstnanci veřejného bazénu či koupaliště.[20] 

11.1.2. Přehradní nádrž, řeka, zamrzlá plocha a pád člověka ze břehu do vody 

V letních měsících v období prázdnin se lidé většinou vydávají k přírodní vodě, aby si zde 

zaplavali, prováděli vodní aktivity či se pouze osvěžili. Obdobně potom v zimě navštěvují 

zamrzlé vodní plochy či toky, aby si zabruslili, zkrátili si cestu (k domovu) nebo rybáři chytali 

na tzv. dírkách. To s sebou nese také plno nehod a lidského neštěstí. Zde se nabízí základní 

postupy, úkony a prostředky, vhodné k záchraně ohrožené osoby, lišící se v transportu 

tonoucího z vody na břeh : 

 Zavolat složky IZS  

 Požádat o pomoc kolemjdoucího 

 Důsledně zvážit situaci 

 Záchrana tonoucího 

 Případná resuscitace 

                                                 
7
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 Péče do příjezdu složek IZS 

 Bariery pomoci 

 Improvizované prostředky 

Zavolat složky IZS - Jedná se o prvořadý úkol, jelikož určitý čas trvá než posádky HZS, ZZS 

dorazí na místo. V lokalitách, které hlídá VZS, vyráží na místo události i její hlídka. Vytočíme 

na svém telefonu tísňovou linku 112, tuto linku má na starost HZS ČR. Operátoři přijmou od 

Vás zprávu, vyhodnotí ji a vysílají jednotky HZS ČR a posádky ZZS na místo události. Hasiči 

nebo členové VZS provedou vytažení tonoucího z vody a předají zraněného posádce ZZS, 

která zajišťuje přednemocniční péči. Do telefonu je potřeba hovořit klidně a srozumitelně, 

odpovídat na všechny otázky operátora a ukončit hovor jako poslední.  

Na jaké otázky je třeba znát odpovědi: 

 Co se stalo? 

 Kde se to stalo? 

 Kdo volá? 

Na otázku: „ Co se stalo? “ – máme sdělit, o jaký druh události jde. V našem případě jde o 

tonutí. Dále upřesnit aktuální stav (komunikuje, dýchá, je podchlazený), počet osob, věk, 

dobu pobytu ve vodě a případně i jméno a adresu, pokud se nám je podaří zjistit. 

Na otázku: „ Kde se to stalo? “ – je zapotřebí nahlásit: město, ulici, přesně určit místo tonutí. 

Následně doplnit záchytné body: nejbližší vesnice, významné stavby, silnice, vodní díla či 

jiná záchytná místa v terénu. Samozřejmě je možné nahlásit GPS souřadnice. 

Na otázku: „ Kdo volá? “ - oznamte operátorovi celé své jméno a telefonní číslo. 

Požádat o pomoc kolemjdoucího – Pokud se rozhodneme aktivně jednat, a ne jen tak laxně 

stát a čekat na příjezd složek IZS, měli bychom oslovit s výzvou o pomoc další osobu, která 

jde zrovna kolem. Sdělit jí, že je to její povinnost, vyplívající ze zákona. Vždy je lepší 

zachraňovat minimálně ve dvojici než sám. 

Důsledně zvážit situaci  - prohlédnout si pečlivě okolí a zvážit rizika a nebezpečí, která 

skýtá. Zvolit si a promyslet postup záchrany s ohledem na své bezpečí. Při tom si vybrat 

potřebné improvizované pomůcky. Při záchraně není účelné přehnané hrdinství a zbytečně tak 

přijít o život. Akorát tím přiděláte práci složkám IZS.  

Záchrana tonoucího - záchrana se může provádět trojím způsobem (ve vodě, ze břehu, na 

ledě) na rozličných vodních plochách a tocích. Každý způsob má svá rizika, proto je velmi 

potřebné, si zajistit sebejištění či jištění druhou osobou.  
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 Záchrana tonoucího na přehradní nádrži ve vodě - jedná se o velice náročnou 

záchranu, kterou by měl provádět pouze zdatný plavec. Jelikož může nastat situace, že 

se ze zachránce stane osobou vyžadující pomoc. Doporučuje se jištění nebo si vzít 

s sebou improvizované prostředky. Důležité je se dostat za tonoucího, v případě, že 

klade opor, se umožňuje tonoucímu potopit a následně vynořit hlavu, tím je na chvíli 

osoba dezorientovaná, a zachránce si jí může lépe uchopit například podhmatem za 

bradu a začít ji transportovat ke břehu. Nebo jí podat improvizovanou pomůcku, které 

se uchopí, a opět ji transportovat na břeh. Případně provézt záchranu z loďky, zde je 

však nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k převržení. 

 Záchrana tonoucího na přehradní nádrži ze břehu - při tomto způsobu se využívá 

improvizovaných prostředků, které se házejí nebo podávají ze břehu. Osoba ve vodě 

však musí být při vědomí, aby se jich mohla chytit a nechat se přitáhnout ke břehu. 

Házecí prostředek (barel na laně, PET láhev) hodíme za zachraňovanou osobu a 

přitáhneme jej k ní. Případně ho (silnou a dlouhou větev, tyč) podáme tak, aby na něj 

tonoucí dosáhnul. 

 Záchrana tonoucího na řece ve vodě - tento způsob záchrany je spojen s vysokým 

výdajem vynaložené energie při překonávání proudu toku. Proto musíme velmi 

důkladně zvážit jeho použití. Rozhodnout by se pro něj měli pouze velmi fyzicky 

zdatní jedinci, hlavně na prudkých tocích. Jištění ze břehu se stává nutností. 

K tonoucímu můžeme plavat, brodit se k němu nebo použít loďku a improvizované 

prostředky. V případě že člověka proud strhne a vezme jej s sebou, musí osoba 

zaujmout polohu na zádech, nohama ve směru proudu a snažit se dostat ke břehu. 

 Záchrana tonoucího na řece ze břehu - provádí se stejně, jak bylo popsáno u 

přehradní nádrže. Pouze s rozdílem u házecích prostředků, ty se hází tak, aby je proud 

dopravil k tonoucímu a ten se jich mohl zachytit. Jištění lze opět doporučit. 

 Záchrana tonoucího na zamrzlé ploše - zde napřed zvážíme zásahovou cestu, 

důkladně prozkoumáme led a ujistíme se, zda nám nehrozí nějaké nebezpečí při 

vstupu na ledovou plochu. Doporučuje se vzít si s sebou nějakou improvizovaný 

prostředek. Při postupu k tonoucímu se snažíme rozložit hmotnost na co největší 

plochu, abychom nepřekročili únosnost ledu. Dále bychom měli být jištěni přes lano 

druhou osobou nebo uvázáni druhým koncem ke stromu. V dostatečné vzdálenosti od 

tonoucího mu hodíme či podáme improvizovaný prostředek a s jeho pomocí se jej 
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snažíme vytáhnout z  vody na ledovou plochu a poté na břeh. Nebo jej házíme ze 

břehu, pokud se tonoucí nachází v naší blízkosti. 

Pád člověka ze břehu do vody - u tohoto případu se užijí způsoby záchrany popsané u 

přehradní nádrže a řeky viz výše. Výběr daného postupu potom záleží, zda se jedná o stojatou 

nebo tekoucí vodu, případně jak silný se tam nachází proud. 

Případná resuscitace - pokud po vytažení osoby na břeh zjistíme, že nereaguje ani na hlas či 

bolestivé podměty, jedná se o osobu v bezvědomí. Z plic postiženého vodu nevyléváme 

žádnými manévry, voda se vstřebá do krevního oběhu. Položíme ji na záda a zkontrolujeme 

životní funkce a to tak, že své ucho přiložíme k ústům postiženého a pohledem kontrolujeme 

pohyb trupu při nádechu a výdechu, dále zjišťujeme na krkavici puls. Pakliže je vše v pořádku 

resuscitaci nezahajujeme, pouze překontrolujeme obsah úst. Pokud ne, provedeme také 

kontrolu ústní dutiny, pokračujeme záklonem hlavy pro zprůchodnění dýchacích cest. Jedná-li 

se o stav, kdy krevní oběh funguje a osoba pouze nedýchá, započneme dýchání z úst do úst, 

využít k tomu můžeme resuscitační masku z autolékárničky. Jestliže obě funkce jak dech, tak 

tep nejsou zajištěné, započneme s dýcháním z úst do úst a kompresí (stlačováním hrudníku). 

Poměr mezi kompresí a dýcháním je 30:2. Začíná se s vdechy. Tento úkon provádíme do 

doby, než se nám podaří zajistit funkce člověka nebo do příjezdu ZZS. 

Péče do příjezdu složek IZS - po obnově životních svlečeme z postiženého mokrý oděv, 

neboť je zde důvodné podezření na podchlazení, mezi jeho znaky patří třes svalů, namodralá 

nebo bledá kůže, prohloubený dech, oblečeme jej do suchých, případně přes něj přehodíme 

kabát či bundu, zajistíme tak teplotní komfort. Následně jej uložíme do stabilizované polohy a 

nadále kontrolujeme životní funkce.  Nadále zajišťujeme teplo postiženému a snažíme se jej 

držet na místě, aby se nepohyboval, jelikož by se studenější krev mohla dostat z periferních 

částí těla do centrálního jádra a to by následně způsobilo arytmii.[6,8,10,11,13,14,15,16] 

 

Bariéry poskytování první pomoci - jedná se o příčiny, které vedou k tomu, že člověk 

znejistí, selže, otáčí se a odchází pryč nebo jej lhostejně překročí, případně se zařadí do 

hloučku přihlížejících s rukama v kapsách svého oblečení, aniž by poskytnul první pomoc. 

Bohužel tyto případy nejsou ojedinělé a dosti často se stávají.  

Mezi bariéry řadíme: 

 Nezvládnutí emocí 

 Pocit nedostatečnosti 

 Obava z možného postihu 
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 Obava o vlastní zdraví 

Nezvládnutí emocí - strach ze smrti ruku v ruce se stresem vedou k bezradnosti. Jedná se o 

psychologickou zábranu. V reálné situaci musíme počítat, že část svědků selže. Zde by pak 

měla nastoupit vůdčí osobnost, která vede a dohlíží nad ostatními. Pakliže byli patřičně 

teoreticky proškoleni, mohou se stát velmi užitečnými pomocníky při MU. 

Pocit nedostatečnosti - strach z možného špatného výsledku, kdy svojí pomocí způsobíme 

postiženému nedozírné zdravotní následky, a po té z negativní reakce přihlížejících a 

záchranářů. Proto zaujmeme postoj: Když nic neudělám, tak tím vlastně nic nezkazím., jedná 

se však o fatální omyl. Celý tento problém má jednoho viníka a tím je nesprávné proškolení 

v oblasti první pomoci. Vyučující a školitelé zaujímají k výuce špatný postoj, kdy do 

frekventantů vnášejí pochybnosti o správnosti standardních postupů. Především k upozornění 

na následky velkého rozsahu, které mohou svým činem způsobit. Převážně však jde o plané 

akademické polemiky. Jediná náprava vede přes osvětu, nápravu chyb, změnou metodiky 

výuky a výchovou zdravému sebevědomí. 

Obava z možného postihu - obava z možného trestního postihu ze strany policie, soudů a 

právních institucí a záchranářů. Tento strach není na místě, jelikož laická první pomoc je 

uznávána jako vysoký morální čin zasluhující společenské uznání a v případě nezdaru není 

laik postihnut žádnou sankcí. Tato pomoc je prováděna v rozsahu znalostí a schopností, jak se 

jí daná osoba naučila. 

Obava o vlastní zdraví - jedná se o velice opodstatněnou obavu, při které se nedoporučuje 

hrát si na hrdinu. Musíme zde dbát se zvýšenou pozorností na své zdraví a neprovádět úkony, 

kde můžeme lehce přijít k újmě na zdraví a životě, případně se nakazit přenositelným virem 

(HIV, hepatitis, atd.). Při poskytování první pomoci použít osobní ochranné prostředky 

z lékárničky. Nebezpečné situace přenechat profesionálům, případně zvolit alternativní 

postup.[6] 

 

Improvizované prostředky  -  jsou dostupné pomůcky, které v případě potřeby mohu použít 

k záchraně ohrožené osoby. 

Kde se mohou nalézat: 

 Při sobě 

 V zaparkovaném autě 

 V loďce, raftu (vodáci) 

 Na našem pozemku 
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 V okolí kolem sebe 

Při sobě 

 Provázek, provaz 

 PET láhev 

 Lano svázané z oblečení 

 Pásek od kalhot 

 Pánské šle 

 Dětský kruh 

 Nafukovací lehátko 

 Plovací vesta 

V zaparkovaném autě 

 Tažné lano 

 Autolékárničky 

 Duše pneumatiky (staré automobily) 

V loďce, raftu (vodáci) 

 Pádlo 

 Barel  

 Samotnou loď 

Na našem pozemku 

 Žebříky 

 Prkna 

 Zahradní nářadí 

 Lana 

 Síť na volejbal 

 Prádelní šňůry 

V okolí kolem sebe 

 Silná dlouhá větev 

 Tyč 

 Trubka 

 Rybářský prut[10,11] 
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11.2. Postup záchrany mládeží 

Vlivem toho, že se mládež pohybuje kolem vodních ploch a toků ať v létě či zimě a 

provozují různé vodní sporty a aktivity, je jistě na místě navrhnout možné postupy záchrany. 

Neboť se zde nabízí vysoká pravděpodobnost, že se stanou svědky nějaké nehody, při které 

dojde k tonutí. Jelikož mládež prochází vývojovými stádii, vybral jsem dvě kategorie, neboť 

zde již existuje z jejich strany určitá míra pomoci než u mladších jedinců. Pro upřesnění 

uvádím, že postupy jsou navrženy s ohledem na fyzickou zdatnost, duševní vyzrálost, 

odbornou znalost a tak, aby byla mládež co nejméně ohrožena na zdraví a životě. 

11.2.1. Kategorie od 13. do 15. let  

Vzhledem k fyzické a duševní charakteristice uvedené v samostatné kapitole a bezpečnosti 

těchto jedinců lze navrhnou postup, který do jisté míry zaručí, že se ze zachránců nestanou do 

příjezdu složek IZS zachraňovaní. Tudíž v případě, že se stane jedinec z této skupiny 

svědkem tonutí, může provézt následující úkony: 

 Zavolat složky IZS  

 Požádat o pomoc kolemjdoucího 

 Důsledně zvážit situaci 

 Záchrana tonoucího 

 Případná resuscitace 

 Péče do příjezdu složek IZS 

Zavolat složky IZS - vytočením čísla 112 oznámit složkám IZS tuto událost, vše jim 

důkladně popsat a na konci jim nezapomenout dát na sebe kontakt. Zavěsit jako poslední. 

Požádat o pomoc kolemjdoucí osobu - požádat o pomoc dospělou osobu, která jde zrovna 

kolem. Vysvětlit jí, že se jedná o její občanskou povinnost a neposkytnutí první pomoci je 

klasifikovaná jako trestný čin. Obeznámit ji s celou situací. Vždy provádět záchranu 

minimálně ve dvojici, pouze v krajní velmi kritické situaci, kdy již není zbytí, by se mohl 

s velkou obezřetností na své vlastní zdraví pokoušet tento jedinec vykonat záchranu sám. 

Důsledně zvážit situaci - s dospělou osobou velmi důkladně zvážit všechna rizika a 

nebezpečí ať již místa, kde se nacházejí, nebo zvoleného způsobu záchrany. Po zvolení 

daného typu si rozdělit úkony, kdo co bude dělat. Zde se nabízí doporučení, aby tak to mladý 

jedinec se transportu tonoucího z vody na břeh vůbec neúčastnil nebo plnil funkci sekundanta 

a zajišťoval ze břehu jištění, navádění zachránce k zachraňovanému či shromažďoval a 

podával dospělé osobě improvizované pomůcky. Pakliže nastane situace, kdy je na vše sám a 

i přes to se rozhodne po zvážení situace k záchraně. 
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Záchrana tonoucího - lze ji provézt pouze ze břehu a to takovým způsobem, aby nedošlo 

k ohrožení jeho života. Hodit tonoucímu improvizovaný prostředek, kterého by se mohl 

chytit, nebo v případě, že se topí dítě mladší jak tento jedinec, mu ji hodit či podat a za její 

pomoci jej přitáhnout ke břehu. V tomto případě jsem shrnul záchranu do jednoho celku a 

nerozčleňoval jsem jí na léto či zimu, neboť je prováděna těmito jedinci ze břehu a do vody či 

na led nevstupují. 

Resuscitace a Péče do příjezdu složek IZS  - jsou již popsány u obecného postupu a v ničem 

se neliší.  

11.2.2. Kategorie od 16. do 18. let  

U této skupiny již můžeme s ohledem na jejich charakteristiku mluvit o posunu v záchraně 

oproti kategorii od 13. do 15. let. Stále však musí mít sem spadající jedinec na paměti 

bezpečnost svého života a zdraví. Zde lze navrhnout následující postup: 

 Zavolat složky IZS  

 Požádat o pomoc kolemjdoucího 

 Důsledně zvážit situaci 

 Záchrana tonoucího 

 Případná resuscitace 

 Péče do příjezdu složek IZS 

Tento obsahuje stejný základ jako předešlé postupy u kategorie od 13. do 15. Let, který je 

rozšířený v části Záchrana tonoucího o následující:  

V případě, že provádí záchranu sám, lze zde s maximální obezřetností vstoupit v letních 

měsících do vody, v zimních na ledovou plochu a pokusit se zachránit tonoucího. 

Záchrana tonoucího na přehradní nádrži ve vodě  - jedinec může vstoupit do vody, pokud 

se jedná o velmi dobrého plavce. Záchranu by měl provádět do takové vzdálenosti od břehu, 

aby mu zbylo dostatek sil na návrat, a při tomto úkonu vždy používat improvizovanou 

pomůcku. Kterou použije pro bezpečný transport postiženého ke břehu tak, aby jej tonoucí 

neohrozil na životě. 

Záchrana tonoucího na řece ve vodě   - do vody vstupuje mladý jedinec vždy jištěný ze 

břehu a pouze do mírného proudu. Opět při záchraně použije improvizovanou pomůcku, 

kterou podá či hodí zachraňovanému, a transportuje jej na břeh. Pokud se však stane, že 

zachránce strhne proud, zaujme polohu na zádech, nohama ve směru proudu a nechá se 

osobou mající na starost jištění vytáhnout.  
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Záchrana tonoucího na zamrzlé ploše - zde platí stejný postup jako je použitý u obecného 

postupu. Jedinec je vždy jištěn na laně ze břehu. 

Pád člověka ze břehu do vody - opět zde platí postupy použité u stojaté či tekoucí vody. Je 

žádoucí, aby zachránce tvořili minimálně dva lidé a provedlo se jištění. 

Veřejné bazény a koupaliště - pro obě dvě kategorie platí obecný postup. Jedinec starší 

skupiny se může pokusit o záchranu tonoucího z bazénu na břeh, pokud však je postižený 

mladší. 

 

 

Obr. číslo 9: Záchrana tonoucího na řece [11] 

 

 

Obr. číslo 10: Resuscitace - Den zdraví 19. 12. 2007 [Mgr. Zdenka Kohoutová]  
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12. Výuka dané problematiky na základních a středních školách 

12.1. Zhodnocení současného stavu výuky v dané problematice 

Dle zjištění po konzultaci s pedagogickým pracovníkem základní školy zahrnulo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy všeobecné poznatky o poskytování laické první 

pomoci po teoretické stránce s možným nácvikem postupu do vyučovacího předmětu 

Občanská nauka a rodinná výchova, vyučovaném na druhém stupni základních škol. O 

záchraně na vodní hladině je v učebnicích pouze strohá zmínka. Dále se při výuce používají 

výuková videa, která jsou již značně zastaralá, používají se v nezměněné formě několik let a 

objevují se tam určité nepřesnosti s novými postupy. Praktická výuka je individuální a liší se 

škola od školy, někde se touto částí nezabývají vůbec, jinde v rámci již zmíněného předmětu, 

školního projektu nebo v hodinách biologie navštěvují Střední zdravotnickou školu, případně 

mají ve škole zřízen kroužek laické první pomoci. Další informace se žáci dozvídají od 

pedagogů vždy před prázdninami, při školních výletech a dalších akcích, kdy jsou žáci 

poučováni o chování u vody a o nebezpečí, které může vodní plocha skýtat, v zimním období 

samozřejmě o nebezpečí na ledové ploše. Nesmíme zapomínat i na individuálním pojetí 

výkladu o této problematice samotným vyučujícím, kdy může svým pojetím odradit své 

posluchače od poskytnutí záchrany nebo je motivuje do takové míry, že při případné samotné 

záchraně přecení své síly. Velmi zajímavou novinkou se stal tzv. projekt ŠIK CZ, jedná se o 

školní informační kanál, kdy jsou do škol nainstalovány obrazovky, na kterých po celou dobu 

výuky a o přestávkách běží informační spoty. Vždy po dvou až třech měsících dojde 

k obměně ať už z centrálního střediska či samotnými pedagogy. Do tohoto projektu se 

zapojilo 274 základních a 103 středních škol z celé České republiky. Bohužel k většímu 

rozšíření zatím nedošlo, jelikož se jedná o službu, za kterou musí daná škola platit. [25,26] 

12.2. Dotazníkové šetření 

Pro ověření a doplnění hodnocení současné výuky v dané problematice na základních a 

středních školách bylo rozhodnuto o provedení dotazníkové šetření. V této kapitole jsou 

uvedeny pouze základní informace a výstupní hodnocení celého výzkumu, samotný dotazník 

se umístí do přílohy práce.  

Vždy po domluvě s vedením dané školy jsem navštívil jednotlivé třídy vybraných skupin 

žáků a studentů v hodinách, kde moje přítomnost nebyla na obtíž. Pro vyplnění dotazníku 

jsem oslovil 8. a 9. třídy základních škol a 2. ročník střední školy. Dohromady mi své 

informace poskytlo 80 žáků a studentů. 
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Samotný dotazník obsahuje 20 otázek, které byly rozděleny do 5 skupin po 4 otázkách. 

Zpracoval jsem jej tak, aby byl pro děti srozumitelný a lehce pochopitelný. Vždy pouze jedna 

odpověď byla správná. Jeho vyplnění žáky a studenty v průměru nepřesáhlo 7 minut a proto 

výrazněji nezasahovalo do probíhající výuky.  

Při vytváření dotazníku jsem použil následující okruhy otázek: 

 Základní pojmy o vodních plochách a tocích 

 Prevenci předcházení nehod 

 Represi – postupy v případě nehody 

 Základní vědomosti o první pomoci 

Vyhodnocení dotazníku 

Výsledky po vyhodnocení vyšli následovně viz graf číslo 2. Při vyplňování dotazníku 

respondenti z řad žáků základních a studentů středních škol na otázky v 88% správně a ve 

12% špatně. Především chybovali v otázkách, týkajících se reakce a chování v situaci, kdy se 

stanou svědky tonutí.  

 

 

Graf číslo 2: Celkové vyhodnocení dotazníku [vlastní] 

Z celkového vyhodnocení proto vyplývá, že podvědomí o první pomoci a záchraně na vodě 

mezi žáky je a prevence funguje. Ale pro zvýšení kvality a dosažení lepších výsledků je na 

místě navrhnout zlepšení výuky především v oblasti represe. 
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12.3. Návrh zlepšení výuky 

Po celkovém zhodnocení výuky bylo v této práci dospěno k závěru, že s danou 

problematikou se žáci v hodinách občanské nauky a rodinné výchovy sice setkávají, a však 

velmi okrajově a především pouze teoreticky. I jedna hodina výuky týdně věnovaná tomuto 

obsáhlému předmětu je dosti nedostatečná. Nehledě na nerovnoměrné věnování se základům 

první pomoci s následním rozšířením na jednotlivé události včetně záchrany na vodě po 

teoretické i praktické části. Nemluvě o faktu, že na středních školách se daná problematika 

probírá pouze v oborech, mající návaznost na složky IZS, či na všeobecných gymnázií. 

Dalšími možnostmi jsou vodácké kurzy, výuka plavání či autoškola. Přitom poskytnutí první 

pomoci patří mezi základní povinnosti každého občana a její neposkytnutí se řadí dle zákona 

mezi trestný čin. 

 

S ohledem na již zmíněné a dotazníkový průzkum navrhuji následující kroky: 

 

Na základní škole 

Poprvé by se měly děti setkat s prvky záchrany na vodě již na prvním stupni v hodinách 

tělesné výchovy, kdy navštěvují plavecký výcvik. Zde instruktor napřed obeznámí žáky 

s prevencí i represí a následně ukáže praktickou ukázku v samotném bazénu. Dále pokračovat 

v instruování dětí před školními výlety a akcemi a před prázdninami. Zástupci škol by se měli 

zasadit u MŠMT ČR o navýšení hodin předmětu občanské nauky a rodinné výchovy 

s možným zásahem do osnov, pro navýšení probíraných témat první pomoc a osobní ochrana. 

Aby se těmto úsekům věnovalo více času, a byly dostatečně a kvalitně probrány po teoretické 

i praktické stránce. Pro docílení kvalitního základu ve vědomostech o dané problematice 

žáků, je žádoucí, aby se zabezpečilo celoplošně ve všech základních školách po celé ČR 

stejné kvality i úrovně. Pro praktickou část vyjednat spolupráci se Středními zdravotnickými 

školami či Českým červeným křížem pro nácvik resuscitace a s Vodní záchrannou službou 

pro ukázku záchran tonoucího s možným výcvikem. Pedagogové by svůj výklad měli vést dle 

osnov a postupů faktický a věcný a svým subjektivním přístupem nemotivovat své posluchače 

k přecenění sil či naopak k odrazení k poskytnutí první pomoci. Možné zpestření pak mohou 

skýtat ještě kroužky první pomoci, výukové projekty či soutěže mezi školami. 

 

Střední školy 

Zde rozvést první pomoc s postupy při různých mimořádných událostech včetně záchrany 

na vodě do výuky ve všech školách. Neboť se jedná o nezanedbatelnou činnost a její 
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neznalost se může v budoucnu šeredně vymstít. Navíc na střední školu přicházejí studenti již 

se základem v dané problematice a je potřeba tuto znalost po příchodu oživit a následně dále 

rozvijet. V rámci výuky opět přichází v úvahu předmět občanská nauka nebo samostatný 

předmět první pomoc. Další pomoc nabízí školení před započetím autoškoly, vodní turistiky, 

školních výletů a akcí či před prázdninami. 
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13. Závěr 

Při zpracování bakalářské práce byly shromážděny a analyzovány materiály, zabývající se 

postupy a chováním při nehodě u vody a následnou první pomocí.  Jelikož se profesionální 

záchranou a zásahy na vodní hladině přede mnou zabývalo mnoho autorů publikací a 

diplomových prací, zaměřila práce svou pozornost na laickou veřejnost a zde především na 

mládež. Neboť vyvstal požadavek, aby se zlepšilo podvědomí mezi občany o poskytování 

první pomoci a záchrany tonoucích a tím začaly klesat roční počty utonulých. A tady se 

převážně zabývat preventivně výchovnou činností v dané problematice.  

Samotná práce nejdříve analyzuje statistiku utonulých, aby zjistila jaký trend byl nastolen. 

Jelikož ale statistika neodpověděla na příčiny, které tonutí způsobují, pokračuje kauzuistikou. 

Následně popisuje vodní plochy, toky, zamrzlé hladiny a koupaliště s jejich nebezpečími, dále 

situace, při kterých hrozí pád do vody, pojem tonutí, složky IZS, které provádějí záchranu 

tonoucího, plavčíka s jeho kompetencemi a vybrané kategorie mládeže i s charakteristikou, u 

kterých se předpokládá již pomoc v případě tonutí. Ze zjištěných příčin následně nastínila 

napřed obecnou prevenci předcházení nehod a po té i pro školní třídy při jednotlivých 

úkonech. I přes snahu předcházet mimořádným událostem, se s nehodami i tak setkáme, proto 

další krok vedl k represi. Kde se napřed připomíná obecný postup záchrany tonoucího i 

s bariérami, bránícím v poskytnutí první pomoci, a s improvizovanými prostředky a následně 

se vypracovaly postupy pro jednotlivé vybrané kategorie mládeže tak, aby je co nejméně 

ohrožovaly na životě. Na řadu přišlo zhodnocení současné výuky v oblasti první pomoci na 

základních a středních školách. Zde se dospělo k závěru, že stávající situace se jeví jako málo 

uspokojivá. Toto hodnocení následně potvrdilo i dotazníkové šetření, se kterým jsem oslovil 

korespondenty z řad žáků základních a studentů středních škol. Na základě toho zjištění se 

bylo navrženo zlepšení výuky jednak v oblasti teoretické, tak i praktické. Aby pedagogové na 

základních školách předali žákům základy v první pomoci, které by si studenti středních škol 

oživili a dále je rozvíjeli. Proto je žádoucí začít cíleně s výukou v dané problematice již 

v mládí, neboť zde zaznamenáváme největší pravděpodobnost, že si odnesou po probrání 

výuky dostatek vědomostí. V čemž spatřuji splnění cíle mé bakalářské práce. 
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15. Seznam zkratek 

Zkratka Plný název 

IZS Integrovaný záchranný systém 

ČR Česká republika 

SPBI Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

JPO jednotka požární ochrany 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

LZS Letecká záchranná služba 

VZS Vodní záchranná služba 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ZLK Zlínský kraj 

ZŠ základní škola 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

GPS Global Positoning Systém 

PET Polyetyléntereftalát 

MU mimořádná událost 

ŠIK CZ Školní informační kanál České republiky 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ISBN International Standard Book Number 
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16. Seznam grafů, obrázků a příloh 

16.1. Seznam grafů 

Číslo grafu Název grafu Strana Číslo přílohy 

1 Statistika (u)tonulých 5  - 

2 Celkové vyhodnocení dotazníku  45 - 

3 Vyhodnocení otázky č. 1 3 2 

4 Vyhodnocení otázky č. 2 3 2 

5 Vyhodnocení otázky č. 3 4 2 

6 Vyhodnocení otázky č. 4 4 2 

7 Vyhodnocení otázky č. 5 5 2 

8 Vyhodnocení otázky č. 6 5 2 

9 Vyhodnocení otázky č. 7 6 2 

10 Vyhodnocení otázky č. 8 6 2 

11 Vyhodnocení otázky č. 9 7 2 

12 Vyhodnocení otázky č. 10 7 2 

13 Vyhodnocení otázky č. 11 8 2 

14 Vyhodnocení otázky č. 12 8 2 

15 Vyhodnocení otázky č. 13 9 2 

16 Vyhodnocení otázky č. 14 9 2 

17 Vyhodnocení otázky č. 15 10 2 

18 Vyhodnocení otázky č. 16 10 2 

19 Vyhodnocení otázky č. 17 11 2 

20 Vyhodnocení otázky č. 18 11 2 

21 Vyhodnocení otázky č. 19 12 2 

22 Vyhodnocení otázky č. 20 12 2 

16.2. Seznam obrázků 

Číslo obrázku Název obrázku Strana 

1 Přehrada Luhačovice  12 

2 Řeka Divoká Orlice  15 

3 Zamrzlé Lipno 16 

4 Venkovní bazén Dobruška  18 

5 Znak HZS ČR  22 

6 Znak Zdravotnické záchranné služby  23 

7 Znak Vodní záchranné služby  25 

8 Plavčík střežící veřejný bazén  26 

9 Záchrana tonoucího na řece  43 

10 Resuscitace - Den zdraví 19. 12. 2007  43 
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16.3. Seznam příloh 

Číslo přílohy Název přílohy Počet stran 

1 Desatero bezpečného pobytu u vody 1 

2 Dotazník 12 

 

 

 

 

 


