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U VODY BEZ NEHODY  

(VODNÍ PLOCHY A PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ) 

 

JE TU LÉTO: HURÁ S DĚTMI K VODĚ! ALE… 

Horko, slunce, batoh s věcmi k vodě na zádech, děti vesele poskakují v plavečkách s novými 

hračkami k vodě a volných rukou dospěláků nedostatek. Zkrátka, vytoužená letní pohoda u 

vody je pro rodiče občas trochu „ o nervy“. Projekt Bezpečné dětství - u vody bez nehody 

(CZ.11/MGS/071), podpořen z Norských fondů, Vám ve spolupráci s Vodní záchrannou 

službou ČČK připravil několik rad, abyste se u vody s dětmi cítili v létě příjemně ale hlavně 

bezpečně. 

 

Do boje nechoď nikdy sám, natož k vodě 

Máte-li menší děti, vysvětlete, jim dopředu váš plán, tedy jít k vodě nebo na vyjížďku lodí a 

jasný postup. Při vstupu do vody či na palubu musejí mít náležité plavecké či záchranné 

pomůcky (o těch hovoříme níže). Děti by měly vědět, že do vody se chodí jen v 

doprovodu dospělého a kde v případě problému najdou pomoc – u Vás, u plavčíka nebo u 

hlídky Vodní záchranné služby ČČK, v případě větších vodních ploch. 

Pokud jde o větší děti, plavce, a Vy se z nějakého důvody rozhodnete, že zůstanete na břehu, 

vždy Vám musí oznámit, že do vody jdou, abyste mohli jejich pohyb ve vodě trvale sledovat a 

případně zasáhnout. Tento zvyk si mohou děti osvojit například zábavnou formou - i indiáni či 

vlci loví raději ve smečce, a každá smečka má své velení, že? V tomto ohledu platí dvě důležité 

zásady: Je dobré si mezi dospělými vždy jasně a výslovně říci, kdo na děti v tu chvíli dává pozor. 

Pokud hlídají „tzv. všichni“, buďte si téměř jistí, že nehlídá nikdo.  Pokud přebíráte velení, nikdy 

se neotáčejte k vodě zády. 

Větší děti, je dobré poučit, že by měly na sebe i vzájemně mezi sebou dávat pozor a komu říci, 

pokud by cokoli nebylo v pořádku. Tedy, kde vás najdou, případně pokud je na místě plavčík 

či zřízeno stanoviště Vodní záchranné služby ČČK, ukažte dětem, kde je. Nikdy nevíte, kdy 

budete potřebovat pomoc Vy sami.  

 

Neskákej a neplav tam, kde to neznáš 

Vždy si prozkoumejte terén, kde budete plavat. Zdání klame a pro vodní prostředí to platí 

dvojnásob. Kvalitu vody na vodních plochách pravidelně měří a uveřejňuje na svých stránkách 

Český hydrometeorologický ústav a Krajské hygienické stanice. Samozřejmě na menších 



___________________________________________________________________________________________ 
Projekt Bezpečné dětství – u vody bez nehody (CZ.11/MGS/071) je financován z Norských fondů, v programové oblasti 
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Partnery projektu jsou Centrum péče o děti a rodinu, Helpíkův pohár a Vodní záchranná 
služba ČČK. 

 
 
 

plochách, je třeba sledovat a dbát pokynů plavčíka či sledovat upozornění na okolních 

cedulích. 

Chronicky známou příčinou úrazu páteře v létě jsou skoky do neznámé vody.  Krásná modrá 

voda v lomech a nad ním terasovitá skála láká ke skoku, jeden odvážlivec skočí, a třeba mu to 

vyjde, druhému již nemusí. Pod vodou může být kaskádovitý břeh nebo neotesaná skála, 

zapomenuté železo, které ze shora jednoduše není vidět. Stejně tak to platí pro skoky 

z plavidla, či rizikové házení kamarádů do vody, které může končit osudově i v mělké vodě 

nárazem na dno. Vždy si tedy ověřte hloubku a dno pod Vámi. Jednoduše si nejdříve v klidu 

místo obeplavte, získávejte informace od místních obyvatel apod. 

Pokud se pohybujete na vodním toku a je zde plavební dráha (prostor ke koupání bývá 

vyznačen žlutými bójemi), snažte se plavat mimo ni. V případě, že je v místě plavčík nebo 

stanoviště Vodní záchranné služby ČČK, je ideální se s dětmi koupat poblíž. Ale pozor, plavčík 

za Vás nepřebírá odpovědnost, má na starost celkový dozor, prevenci a řeší krizové situace. 

 

Kdy do vody, a kdy ne? 

Děti ani dospělí by neměli do vody vstupovat přehřátí, či rozpálení od sluníčka. Vždy se před 

vstupem do vody osmělte lehkým opláchnutím rukou, krku, ušních boltců a obličeje. Tělo si na 

rozdíl teplot lépe zvykne a předejdete případnému šoku, který může být pro i pro zkušeného 

plavce nebezpečný zejména u skoku do chladné vody. 

Dbejte jak na dostatečný pitný režim, tak i na dostatečnou pauzu po stravování. Nejen děti by 

měly plavat nejdříve hodinu po hlavním jídle. Jde o krevní oběh a prevenci nechtěného návratu 

obsahu žaludku, který pak může být snadno vdechnut. 

 

Neztratit se ze zorného pole 

Děti by měly vědět, kde přesně mohou plavat a neměly by se bez dovolení z tohoto místa 

vzdálit. Pokud mají tuto potřebu, opět by měli říci odpovědné osobě, tedy Vám či jiné 

konkrétní osobě konající dozor. 

 

Vhodné záchranné a plavecké pomůcky 

Pokud se s dětmi chystáte na loď, děti by na sobě měly mít záchrannou vestu (na vestě by měla 

být uvedena odpovídající certifikace), řádně zapnutou a o odpovídající velikosti a výtlaku 

vzhledem k váze dítěte. Na záchranných vestách tento údaj vždy najdete: obvykle je zde 

uvedena velikost, výtlak a kilogramy, pro jakou váhu je vesta určena. Nezapomeňte také na 

dopnutí pásku s přezkou, který vede dítěti předozadně mezi nohama a v případě pádu do vody 

zabraňuje sesmeknutí vesty. Chystáte-li se na raft, kajak, kánoe či paddleboard na divoké vodě, 
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do povinné výbavy přibude ještě helma, nůž a házečka – záchranný pytlík s plovoucím lanem. 

Samozřejmě s tím, že si celá posádka osvojí práci a způsoby záchrany na divoké vodě s těmito 

pomůckami a seznámí se s daným tokem a jeho riziky. 

K vodě je vždy vhodná plavecká pomůcka pro děti, které ještě samy neplavou nebo se necítí 

ještě samy ve vodě komfortně. Jistě znáte plavecký pásek, ten s dostatečným množstvím 

navlečených výtlačných destiček kolem pasu pomáhá dítěti při výuce plavání i lepšímu pocitu 

bezpečí. Ten musí být upevněn přesně v pase a neměl by stoupat dítěti pod ramínka. K tomu 

ideálně doplnit plaveckou destičku, žížalu/nudli nebo ponton na hraní. Tradiční kruh a křidýlka 

nejsou považovány za bezpečné z důvodu snadného sesmeknutí a zároveň za plavecky 

vhodné, neboť nenechají dětské tělíčko se na vodu přirozeně položit. 

Pokud jste na plavidle, podívejte se, jaké záchranné pomůcky na plavidle jsou (například kruh, 

házecí podkova, záchranná bóje) a kde jsou uloženy a jakým způsobem, abyste je v případě 

potřeby mohli snadno použít. Na koupališti by měly být k dispozici též házecí záchranné 

pomůcky: záchranný míč, podkova či záchranný pás. Manipulace je jednoduchá. Oběti 

pomůcku podáte či hodíte ze břehu a přitáhnete jej.  Nebo s pomůckou k oběti doplavete. 

Pomůcka by měla v případě zásahu být mezi zachráncem a obětí, aby se tonoucí chytil nejdříve 

právě záchranné pomůcky a v panice tak neohrozil i zachránce.   Nikdy se nesnažte zachránit 

osobu zejména stejné či větší váhy než jste vy bez plovoucí pomůcky. I dobrého plavce, který 

ale nemá záchranářský výcvik, může utopit i malé dítě. 

 

Co dělat, když se něco stane? 

Než se někde pustíte s rodinou do koupání či plavání, měli byste mít jasno, co dělat v případě 

potíží. Měli byste tedy mít v záloze jakýsi krizový scénář, aby byla vždy včas přivolána na místo 

odborná pomoc, pokud bude potřeba, a vy se dostali se svými dětmi do bezpečí.  

Dobře si místo, kam se jdete koupat, s dětmi prohlédněte. Zjistěte, kde jsou vyhrazena místa 

pro plavce, kde je naopak mělko. Pokud jsou na místě nějaké vodní atrakce, pro jak staré děti 

jsou vhodné.  Podívejte se, zda na místě funguje plavčík, či Vodní záchranná služba ČČK a místo, 

kam se mohou v případě nouze obrátit, ukažte dětem. 

Ujistěte se o tom, že máte funkční a nabitý mobilní telefon, kterým mohu kdykoli vytočit 

tísňové linky. V České republice již lze využít aplikaci „Záchranka APP“ do chytrých telefonů, 

která Vám pomůže jednoduše přivolat pomoc Zdravotnické záchranné služby a také Vám 

zobrazí souřadnice místa, kde se nacházíte. V zahraničí si číslo tísňové linky ověřte. Pro Evropu 

platí jednotné mezinárodní číslo tísňové linky 112. Dbejte pak pokynů plavčíka a záchranné 

služby. 
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ABC první pomoci u vody 

Pokud není na místě plavčík či záchranář, přivolejte si pomoc dalších, kteří by měli co 

nejrychleji zavolat Zdravotnickou záchrannou službu. Každý z nás by ale měl absolvovat 

alespoň základní kurz první pomoci. Zhodnoťte situaci zejména s ohledem na vlastní 

bezpečnost a tonoucího v rámci možností šetrně dopravte na břeh, odhalte mu hrudník, 

zakloňte mu hlavu, zvedněte mu bradu a zkontrolujte během 10 vteřin, zda správně dýchá, 

tedy pravidelně a zvedá se mu hrudník. U tonoucích a dětí je i nadále dle doporučení Evropské 

resuscitační rady Guidelines 2015 zdůrazňována potřeba umělého dýchání, neboť nedostatek 

kyslíku je u těchto obětí nejčastější příčinou bezvědomí. Pokud oběť nedýchá nebo jen tzv. 

lape po dechu či se Vám způsob dýchání jakkoli nezdá, poskytněte 5 umělých vdechů z úst do 

úst dle Vaší volby a znalostí bez či s bariérovou pomůckou (resuscitační rouška nebo maska). 

Pak zahajte srdeční masáž na hrudní kosti, uprostřed hrudníku spojenýma rukama. Po 30 

stlačení o frekvenci 100 až 120 za minutu, do hloubky 5-6 cm, zařaďte 2 umělé vdechy. U dětí 

stlačujeme hrudník na hrudní kosti, na spojnici prsních bradavek do 1/3 hloubky hrudníku, 

frekvencí 100 až 120 za minutu a množství vdechovaného vzduchu jen tak, aby se dítěti začal 

zvedat hrudník. Periodicky masírujte a dávejte umělé vdechy v poměru 30:2, dokud Vás 

nevystřídá plavčík, záchranář Vodní záchranné služby ČČK nebo Zdravotnické záchranné 

služby. 

Pokud je na místě více lidí, přivolejte si pomoc ostatních, rychle se domluvte a střídejte se, 

ovšem tak, aby byla srdeční masáž co nejméně přerušována. Jeden zachránce fixuje hlavu 

v záklonu a zajišťuje dýchání, druhý zachránce z boku masíruje srdce. Další může signalizovat 

na místě události či doběhnout ukázat Vodní záchranné službě ČČK nebo Zdravotnické 

záchranné službě cestu. Neztrácejte hlavu a postupujte v klidu a trpělivě, odborná pomoc je 

na cestě. Cennou zkušeností jsou školení první pomoci, ideálně pro tyto situace se zaměřením 

na záchranu tonoucího, které zajišťuje Vodní záchranná služba Českého červeného kříže. 

Další informace naleznete na www.vzs.cz a www.bezpecnedetstvi.cz  

 

 

http://www.vzs.cz/
http://www.bezpecnedetstvi.cz/

