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1) Plavčík – poslání a povinnosti

Plavčík na bazénech a koupalištích je profesionální vyškolený pracovník, 
jehož povinností je zajišťování

prevence úrazů a tonutí
vodního záchranářství
poskytování předlékařské první pomoci
Při své práci na sebe bere odpovědnost za bezpečnost návštěvníků 

zařízení. Usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li to nezbytné, je 
připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Jeho povinnosti jsou upraveny obecně platnými právními předpisy a dále 
vnitřními předpisy, zejména provozním řádem, konkrétního plaveckého zařízení.

Plavčík je osobou, podle jejíhož vystupování je v převážné míře 
hodnocena práce personálu plaveckého zařízení. Každý návštěvník s plavčíkem 
přichází do kontaktu vstupem do prostoru bazénu.

Z výše uvedeného vyplývá, že plavčík musí dokonale znát provoz 
plaveckého zařízení, záchranářskou techniku a pomůcky, metodiku záchranných 



akcí, techniku ošetřování úrazů, předpisy pro provoz plaveckého zařízení – 
zejména provozní a návštěvní řád.

Vykonávání povolání plavčíka je velmi náročné na znalosti a dovednosti a 
také velmi odpovědné, neboť se jedná o lidské zdraví a životy. Proto je také 
nezbytně nutné k tomuto povolání přistupovat nanejvýše odpovědně.

2) Výcvik plavčíka

Každá osoba, která má zájem vykonávat povolání plavčíka, musí 
absolvovat základní kurz u některého odborného školícího pracoviště (rozsah 50 
hodin). Dále je třeba absolvovat každé 2 roky povinné přezkoušení. U této 
kvalifikace je omezena hloubka do 1,6m.

Odborné školící pracoviště by mělo absolventovi vystavit osvědčení o 
absolvování základního kurzu a průkazku plavčíka, kterou je plavčík povinen 
mít při každé službě u sebe. Toto osvědčení i průkazka mají platnost 2 roky a při 
každém přezkoušení je třeba vystavit nové.

U bazénů s hloubkou větší než 1,6 m je třeba nejprve absolvovat 
rekvalifikační kurz mistr plavčí (do hloubky 6 m) u vzdělávacího zařízení 
akreditovaného MŠMT (rozsah včetně základního kurzu 150 hodin). Poté 
absolvent obdrží osvědčení.

3) Odpovědnost plavčíka 

Každý službu konající plavčík na sebe bere odpovědnost za bezpečnost 
návštěvníků plaveckého zařízení.

Je nezbytně nutné, aby plnil své úkoly v souladu s náplní práce, platnými 
právními předpisy a vnitřními předpisy plaveckého zařízení.

V žádném případě nesmí opouštět prostory, které zabezpečuje, bez 
předání dozoru jinému plavčíkovi. V průběhu směny je nezbytné, aby svoji 
pozornost stále věnoval vodní ploše a návštěvníkům. Tam, kde jsou vodní 
atrakce, je třeba vždy dodržovat technologické postupy jednotlivých atrakcí 
stanovené výrobcem.

V případě jakéhokoliv porušování výše uvedených povinností se 
vystavuje riziku trestní odpovědnost při úrazu a následků pro návštěvníka.



4) Oblečení plavčíka

Kolektiv plavčíků by měl mít jednotné oblečení. Toto oblečení by mělo 
být snadno rozpoznatelné od ostatních návštěvníků zařízení. Nesmí bránit ve 
výkonu služby a to ani v případě zásahu ve vodě. V každém případě musí být 
čisté a upravené. Nejvhodnější kombinací barev je bílá a oranžová, či bílá a 
červená.

Každé plavecké zařízení by mělo mít svůj oděvní řád, který určuje mimo 
jiné i oblečení pro profesi plavčíka. Jiné jsou součásti oblečení pro venkovní 
vodní plochy a jiné pro kryté bazény. Základní součástí by mělo být tričko 
s označením plavčíka, kraťasy a obuv – pro kryté bazény, pro venkovní vodní 
plochy je toto základní vybavení doplněno ještě o jednotnou šusťákovou 
soupravu pro případ špatného počasí.

Je třeba mít vždy na paměti nutnost okamžitého rozpoznání plavčíka od 
běžného návštěvníka. Proto by provozovatel plaveckého zařízení neměl připustit 
konání služby v běžných plavkách.

Dále je vhodné, aby na oblečení měl každý službu konající plavčík 
připevněnu průkazku pro identifikaci.

5) Osobní vybavení plavčíka

K základnímu vybavení patří píšťalka, osobní záchranná pomůcka, 
mobilní příruční lékárnička se základním vybavením.

Toto vše by měl mít na svém stanovišti při každé službě plavčíka 
připravené pro případný zásah.

6) Stanoviště plavčíka

Za stanoviště službu konajícího plavčíka je třeba zvolit takové místo, ze 
kterého má přehled nad celým dozorovaným prostorem. Záleží na velikosti 
vodní plochy, která je dozorována. Obecně z praxe platí, že pro 25 m bazén 
(hloubka do 170 cm, bez atrakcí) postačí ve službě 1 plavčík. Pro 50 m bazén 
(hloubka do 170 cm, bez atrakcí) je nutné zabezpečovat dozor ve 2 plavčících. 
Od toho se odvíjí požadavek na volbu stanoviště vhodného pro dozor.



Někteří provozovatelé plaveckých zařízení volí formu vyvýšeného 
stanoviště (věž). Zde je třeba zvážit vhodnost pro konkrétní zařízení vzhledem 
k rychlosti případného zásahu.

Předpokládá se, že plavčík se v průběhu směny pohybuje kolem vodní 
plochy. Vždy je třeba mít na paměti nutnost přehledu nad návštěvníky. 
V případě ošetřování úrazu je nutná součinnost buď dalšího plavčíka, nebo 
ostatního provozního personál plaveckého zařízení.

Personální zabezpečení podle počtu návštěvníků v areálu:

Počet návštěvníků v areálu Do hloubky 2,5 m Nad hloubku 2,5 m
1 až 60 1 PL 1 MP

60 až 150 2 PL 1 MP +1 PL
151 až 300 3 PL 1 MP +2 PL
301 až 800 4 PL 1 MP +3 PL
801 až 1300 5 PL 1 MP +4 PL
1301 až 1800 6 PL 1 MP +5 PL

Na každých dalších 500 osob Navíc 1 PL

Personální zabezpečení podle typu bazénů:

Celková vodní plocha 
areálu

Hloubka
Do hloubky 

1,6m
Do hloubky 

2,5m
Nad hloubku 

2,5m
Do 100 m2 1 ZM 1 PL 1 MP

100 m2 až 400 m2 2 PL 1 MP + 1 PL
Na každých dalších 300 

m2
+1PL

Vyvýšené stanoviště

Vyvýšené záchranářské stanoviště obvykle nabízí dobré podmínky pro 
sledování
přidělené oblasti. Je to obzvlášť důležité v zařízeních, kde návštěvníky sleduje 
pouze jeden plavčík a kde vyvýšené stanoviště poskytuje lepší celkový přehled o 
aktivitách návštěvníků než sledování z úrovně hladiny.

Vyvýšená stanoviště ve větších zařízeních musí překrývat zóny sledování 
a je třeba okolo nich vytvořit tzv.“ochranné pásmo“, do kterého návštěvníci 
nemají přístup (není do něho dobře vidět, chrání plavčíka před největším 
hlukem, přímým kontaktem atd.).



Stanoviště na úrovni vodní hladiny

Stanoviště na úrovni vodní hladiny lze dělit na statické (plavčík sedí nebo 
stojí) a pěší hlídkování (vymezená část, kterou plavčík prochází).

Nevýhodou obou způsobů je omezený přehled o dění v zařízení (překážky 
ve výhledu, velké množství návštěvníků)

Výhodou pak možnost přímého kontaktu s návštěvníky a rychlá asistence 
při obvyklých situacích spojených s výkonem funkce (vysvětlování pravidel 
provozu, dopomoc atd.).

Pozor! Plavčík stojí stále čelem ke střeženému sektoru.

7) Správné sledování

Hlavní důraz má být v práci plavčíka kladen na prevenci.
Základem preventivní aktivity záchranáře je v první řadě dokonalé 

sledování vymezené plochy a neustálý aktivní a pozitivní kontakt s návštěvníky.
Rozpoznání návštěvníka, který má ve vodě problémy, je první krok k 

záchraně. To nám mimo jiné umožní znalost zásad efektivního sledování oblasti, 
za kterou zodpovídáme.

Sledování je aktivní proces. Nelze pouze pasivně přihlížet, je třeba 
sledovat chování jednotlivců v rámci celku a aktivně vyhledávat signály 
upozorňující na vznik mimořádných situací.

Po většinu času střežení využíváme periferní vidění. Periferní vidění 
odhaluje pohyb a změny vzorců chování daleko jednodušeji než frontální vidění 
(přímý pohled). Je účinnější při zjišťování něčeho neobvyklého, jako např. 
chování, které je typické pro ohrožené plavce a tonoucí. Po zjištění něčeho 
neobvyklého „nastupuje“ frontální vidění - bližší kontrola (šetření) toho, co 
zaznamenalo vidění periferní.

Účinnost sledování je ovlivňována :
- rozsahem a členitostí sektoru, za kterou je plavčík zodpovědný.
- viditelností (čitelností) vodní hladiny a dna bazénu (špatné osvětlení, 

odlesk na hladině, neprůhlednost vody)
- udržením pozornosti, důkladnosti a opakováním kontroly všech částí 

sektoru.
- pozorným sledováním přeplněných oblastí a návštěvníků 

nashromážděných v jednom místě (špatné rozlišení potencionální oběti)
- sledováním ukazatelů pro rozpoznání potenciální oběti; pohyby rukou a

nohou, poloha těla a další nezvyklé pohyby ve vodě
- průběžným sledováním zdánlivě dobrých plavců
- zvýšenou pozorností při sledování nejistých plavců



- rušením ze strany klientů (nepřerušovat sledování při komunikaci s 
klientem - v případě problémů, které je nutno řešit, ho odkažte na vedoucího 
směny nebo plavčíka, který je v záloze)

Sledování je nutné přizpůsobit :
- sektoru za který je plavčík zodpovědný.
- typu a umístění záchranářského stanoviště.
- druhu aktivit, které vykonávají návštěvníci v sektoru.
- případné únavě.

8) Komunikace plavčík – návštěvník

Obecně platí, že osoba plavčíka musí být rozpoznatelná ihned při vstupu 
do prostoru bazénu (vodních ploch). Tudíž je nutné, aby plavčík se viditelně a 
slyšitelně prezentoval. K viditelnosti pomáhá jednotné oblečení a ke slyšitelnosti 
jeho hlasový projev.

Ideálním stavem je ozvučený dozorovaný prostor. Pak plavčík může 
s návštěvníky obecně komunikovat prostřednictvím rozhlasového zařízení. 
Vydávat pokyny, napomínat neukázněné návštěvníky, podávat informace.

Pokud ozvučení chybí, je nutné komunikovat osobně a používat píšťalku.
Komunikace plavčík – návštěvník je velmi důležitá. Jak se osoba plavčíka 

prezentuje, tak je i schopna udržet v dozorovaných prostorách pořádek.
Je nezbytně nutné vyžadovat od návštěvníků dodržování návštěvního 

řádu. Každá benevolence znamená snížení prevence předcházení úrazům. Proto 
je třeba na každé nevhodné chování a činnosti, které jsou v rozporu 
s ustanoveními platného návštěvního řádu, návštěvníka upozornit a zjednat 
nápravu.

Na osobě plavčíka záleží i organizace činností – např. může usměrňovat 
skákání do vody, využívání různých pomůcek apod. Vždy je třeba brát zřetel na 
bezpečnost ostatních návštěvníků plaveckého zařízení.

9) Vyrušování plavčíka z     primární činnosti  

V mnohých zařízeních jsou plavčíci pověřeni nadřízeným pracovníkem 
dalšími úkoly, přímo nesouvisejícími se sledováním návštěvníků. Tyto 
sekundární činnosti (úklid, kontrola šaten atd.) odpoutávají pozornost a 
charakterizujeme je jako vyrušování. Pokud jsou tyto povinnosti součástí 
pracovní náplně plavčíka, musí plán pro normální provoz zařízení důsledně dbát 
na to, aby nebyli vykonávány v časovém úseku přímé služby a střežení 
přiděleného sektoru.

Tento problém se týká např. i tréninkové činnosti, nebo vyučování.
Není možné současně trénovat, či vyučovat a zároveň nést odpovědnost za 
ostatní návštěvníky zařízení.



10) Střídání plavčíků

Pravidelné střídání (rotace) plavčíků mezi stanovenými stanovišti v daném 
zařízení a dodržování bezpečnostních přestávek pomáhá udržovat pozornost ve 
stavu pohotovosti a oddaluje nástup únavy. Nejčastější aspekty ovlivňující 
únavu jsou:

- dehydratace
- vyčerpání z horka
- vysoká vlhkost
- sluneční záření
- četnost řešení mimořádných situací v průběhu služby
- nedostatek spánku

Abychom oddálili nástup únavy dodržujeme tyto zásady:
- pitný režim (hlavně v letních měsících je potřebné přijímat mnoho 
tekutin)
- používání ochranných prostředků (sluneční brýle,čepice, vhodný 
opalovací krém, zůstáváme oblečeni)
- dobrá psychická pohoda (velký vliv má dodržování denního 
režimu – odpočinek,
spánek pravidelná a vhodná strava)
- pravidelné střídání na stanovištích a dodržování pracovních 
přestávek

Rotace na stanovištích zlepšuje plavčíkovu univerzálnost. Střídáním stanovišť
získává nepřenosné zkušenosti o provozu a případných rizicích v celém zařízení.

Možné způsoby střídání:

Při střídání plavčíků na stanovišti na úrovni vodní hladiny je nejvýhodnější 
dodržet následný postup:

1. Střídající zaujme postoj vedle střídaného a okamžitě začne 
sledovat střežený sektor
2. Od střídaného získá informace o aktuálním stavu v daném 
sektoru
(problémy, návštěvník vyžadující pozornost atd).
3. Střídaný odchází k dalšímu stanovišti nebo na místo pracovní 
přestávky



Při střídání záchranáře na vyvýšeném stanovišti je nejvýhodnější dodržet 
následný postup:

1. Střídající zaujme postoj vedle vyvýšeného stanoviště a okamžitě 
začne sledovat střežený sektor.
2. Od střídaného získá informace o aktuálním stavu v daném 
sektoru
(problémy, návštěvník vyžadující pozornost atd). Potom vyzve 
střídaného, aby opustil stanoviště.
3. Střídaný zaujme pozici vedle stanoviště a přebírá sledování 
sektoru. Po té střídající zaujme pozici na vyvýšeném stanovišti a 
zahájí sledování.
4. Střídaný odchází k dalšímu stanovišti nebo na místo pracovní 
přestávky

11) Místnost první pomoci

Na každém plaveckém zařízení je nutné mít k dispozici vybavenou 
místnost první pomoci.

Tato místnost je určena pro ošetřování úrazů a poskytování předlékařské 
první pomoci.
Proto k tomuto účelu musí být řádně vybavená:

- tekoucí pitnou vodou
- lehátkem pro uložení zraněného
- ledničkou (pro uchovávání chladících a tišících prostředků)
- lékárničkou (musí obsahovat zdravotnický materiál pro 

předlékařské ošetřování všech možných úrazů a zranění)
- dlahami (pro fixaci zlomenin – nejvhodnější jsou vakuové 

dlahy)
- krčními dlahami (nejméně 3 velikosti)
- nosítky pro přepravu zraněného
- resuscitační soupravou (ruční dýchací přístroj, obličejové masky 

nejméně 3 velikosti, rozvirač dutiny ústní, zařízení pro zajištění 
průchodnosti dýchacích cest, ruční odsávací zařízení).



12) Záchranářské prostředky a jejich rozmístění

Na každém plaveckém zařízení je nutné disponovat záchranářskými 
prostředky. Všechny by měly být z lehčených materiálů, aby při osobním 
kontaktu záchranné pomůcky s postiženým nemohlo dojít ke zranění.

Doporučené záchranářské prostředky
- záchranné kruhy, podkovy
- záchranné tyče (doporučujeme duralové, teleskopické opatřené 

na konci plastovým háčkem nebo okem)
- záchranné desky pro osobní zásah plavčíka
- plovoucí páteřní nosítko nebo plovoucí páteřní dlaha (pavouk) 

nebo záchranný plovák, který lze aplikovat jako plovoucí 
záchranářské nosítko

Doporučené rozmístění záchranářských prostředků
Záchranný kruh nebo záchranná podkova by měla být umístěna alespoň 

na 2 protilehlých stranách. U 50 m bazénů na všech protilehlých stranách.
Záchranná tyč by měla být umístěna na 2 protilehlých stranách.
Záchranné desky jsou osobní záchrannou pomůckou záchranáře a tudíž by 

ji měl mít v dosahu pro případný osobní zásah.
Plovoucí páteřní nosítko (nebo další vyjmenované pomůcky pro fixaci 

poraněné páteře ve vodě) by mělo být umístěno pod označením místa první 
pomoci v bezprostřední blízkosti vodní plochy pro možnost okamžitého použití.

13) Dokumentace plavčíka - kniha úrazů, drobných poranění

Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno 
viditelně označené místo první pomoci – v místnosti plavčíka a úraz bude 
zapsán do Knihy úrazů. 

V Knize úrazů je nutné vyplnit datum, jméno ošetřovaného (věk), 
záznam - popis - příznaky, opatření - ošetření, podpis ošetřujícího, 
popřípadě ještě adresa
Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní 

neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel 
odpovědnost.



Rozpis služeb
Rozpis služeb vypisuje hlavní plavčík u bazénů a tobogánu nejméně na 

týden dopředu

14) Selhání při rozpoznání tonoucího

Rozpoznat plavce, který je v ohrožení nebo tone, je jednou 
z nejdůležitějších záchranářských schopností. Musíme být schopni rozpoznat 
chování tonoucího od osob, které plavou nebo si jen hrají ve vodě.

Schopnost plavčíka rozpoznat tonoucího je dána teoretickou přípravou i 
zkušeností plavčíka.

Charakteristika plavce, vyčerpaného plavce, aktivního tonoucího a 
pasivního tonoucího

Dýchání Pohyby končetin Poloha těla Lokomoce
Plavec pravidelné relativně 

koordinované
horizontální - 

splývá
znatelný pohyb

Vyčerpaný 
plavec

Může dýchat a 
volat o pomoc

Udrží ho nad 
vodou, šlape 
vodu, mává

Horizontální, 
vertikální nebo 

měnící se 
poloha, závisí na 

prostředcích 
podpory

Téměř žádný 
nebo velmi 

pomalý pohyb, 
postupně mizí

Aktivní tonoucí Zkráceně dýchá 
a nemůže volat 

o pomoc

Dolní končetiny 
bez pohybu, 

paže se pohybují 
do stran

Vertikální Žádný pohyb, 
zbývá 20-60s do 

potopení

Pasivní tonoucí nedýchá žádné Na prsou, 
obličej pod 

vodou, dolní 
končetiny 

směřují ke dnu 
(tělo je na, nebo 

mírně pod 
hladinou)

žádná



15) Právní zodpovědnost při výkonu povolání plavčíka

Obecně slovo odpovědnost (preferovanější varianta zodpovědnost) je 
široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou 
věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi 
odpovědností retrospektivní - odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu 
u odpovědnosti právní nebo trestní - a odpovědností prospektivní, jež osobě X 
něco ukládá do budoucnosti. Odpovědnost může být omezená a podmíněná, jak 
tomu bývá v právních vztazích, anebo nepodmíněná a neomezená, jak tomu 
často je v lidském životě.

Povolání plavčíka je vždy podstatná interakce mezi provozovatelem a 
plavčíkem. Každý provozovatel je povinen zajistit si vyškolené plavčíky a 
vybavit je nejnutnějším materiálem sloužící k záchraně a první pomoci. Každý 
plavčík je oproti tomu, povinen poskytnou pomoc návštěvníkům, kteří si o ni 
řeknou. Nesplnění první pomoci či očividné zanedbání první pomoci se trestá 
dle trestného zákoníku ČR.

16) Legislativní podmínky

Legislativní podmínky provozování všech plaveckých zařízení nově 
stanovuje s účinností od 1.4.2004
Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.
k Zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 6).

Bohužel prozatím není vůbec legislativně ošetřena oblast bezpečnosti a 
záchranářské práce na vodních plochách přesto, že tato oblast by si to jistě 
zasloužila. Proto se zde vychází z obecně platných zásad stanovených dle 
stávajících zkušeností provozovatelů plaveckých zařízení. Proto se mnohdy i 
přístupy jednotlivých provozovatelů k zajištění bezpečnosti velmi liší. Obecně 
lze říci, že je bezpečnost návštěvníků nutno zajistit v co nejvyšší míře tak, aby se 
předcházelo vzniku možných událostí ohrožujících zdraví a život návštěvníků.

Při provozování vodních atrakcí je třeba brát zřetel na pokyny výrobce 
daného zařízení, které je třeba doplnit dle místních podmínek plaveckého 
zařízení a toto vše upravit v provozním řádu pro atrakce. S povinnostmi je pak 
nutné prokazatelně seznámit obsluhující personál.

Přesto, že provozní řád má povinně obsahovat i způsob poskytování první 
pomoci v daném plaveckém zařízení (vybavení lékárničky, místnost první 
pomoci), není žádným platným předpisem stanovena povinná vybavenost 
plavčíků plaveckého zařízení. Opět se vychází z obecně platných zásad 
stanovených dle zkušeností a opět je přístup jednotlivých provozovatelů velmi 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka


odlišný. Obecně platí, že je třeba mít takové vybavení, které umožní adekvátní 
předlékařské ošetření ošetření úrazu a účinný zásah při ohrožení života.

V případě, že provozovatel plaveckého zařízení zabezpečuje i plavání 
kojenců a batolat do 3 let věku, je nutné být obeznámen a respektovat 
ustanovení Vyhlášky č. 135/2004 Sb. přílohu č. 6. Zde jsou stanoveny podmínky 
k provozování této náročné činnosti.

Vnitřní směrnice a předpisy vztahující se ke konkrétnímu zařízení

Základním vnitřním předpisem, kterým se řídí celý provoz plaveckého 
zařízení, je provozní řád. Provozní řád vypracovává provozovatel plaveckého 
zařízení v souladu s platnou legislativou a předkládá jej ke schválení místnímu 
orgánu státního dozoru (zpravidla je to Krajská hygienická stanice - KHS). 
Momentem schválení se stává tento dokument závazným jak pro provozovatele 
plaveckého zařízení, tak i pro jeho návštěvníky.

Provozní řád musí obsahovat:
- základní identifikační údaje o plaveckém zařízení
- technický popis plaveckého zařízení
- povinnosti provozovatele
- povinnosti návštěvníků - návštěvní řád
- bezpečnostní a požární požadavky
- způsob poskytování první pomoci
- případně další ustanovení dle druhu konkrétního plaveckého 

zařízení

Návštěvní řád, který je součástí provozního řádu, musí být vyvěšen na 
viditelném místě tak, aby každý příchozí návštěvník měl možnost se seznámit 
s jeho obsahem. Pak každý návštěvník vstupem do plaveckého zařízení se 
dobrovolně podrobuje platnému návštěvnímu řádu a je povinen jeho ustanovení 
respektovat.

V případě zabezpečování plavání kojenců a batolat do 3 let je nutné 
zahrnout tuto problematiku do provozního řádu a specifikovat podmínky pro 
plavání dětí do 3 let v návaznosti na přílohu č. 6 Vyhlášky č. 135/2004 Sb.

Dále může provozovatel plaveckého zařízení vydat další vnitřní směrnice, 
které ovšem v žádném případě nesmí být v rozporu s provozním řádem zařízení.
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