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Abstrakt 

Název 

Srovnání vzdělávání plavčíků v České republice a ve Spojených státech amerických. 

Cíle 

Cílem této práce je porovnat vzdělávání plavčíků v České republice, které vyžaduje 

Národní soustava kvalifikací a vzdělávání plavčíků pracujících pod záštitou 

Amerického červeného kříže ve Spojených státech amerických. 

Metody 

V této bakalářské práci jsou využity metody analýzy a následné syntézy a následná 

komparace dohledaných informací.  

Výsledky 

Výsledkem jsou informace o aktuálním vzdělávání plavčíků v České republice a ve 

Spojených státech amerických v oblastech plavání, záchrany tonoucích a první pomoci. 

Součástí práce je také porovnání vstupních a výstupních požadavků na kurzech plavčíka 

v obou těchto zemích. 

Klíčová slova 

Plavčík, voda, záchranář, vodní záchranná služba, první pomoc. 

  



 

 

Abstract 

Title 

The comparison of lifeguard education between Czech Republic and United States of 

America. 

Objectives 

The main goal of this bachelor’s thesis is to compare lifeguard education in Czech 

Republic, that is claimed by czech National qualification system and lifeguards 

education that is required by American Red Cross in the United States of America.  

Methods 

The methods used in this bachelor thesis are analysis, synthesis and comparison of 

those searched information. 

Results 

The results of this thesis are information about relevant lifeguard education in Czech 

Republic and the United States of America in swimming, rescuing drowning victims 

and first aid departments. Another part of this thesis is comparison of entry 

requirements and final exams on the lifeguard courses in both countries. 

Keywords 

Lifeguard, water, rescuer, water rescue department, first aid. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

MU  Mimořádná událost 

USA  United States of America 

CPR  Cardiopulmonary resuscitation 

AED  Automatický externí defibrilátor 

VZS  Vodní záchranná služba 

ČČK  Český červený kříž 

NSK  Národní soustava kvalifikací
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1 Úvod 

U vody se čas od času vyskytuje téměř každý člověk. Někteří lidé ji využívají 

k regeneraci, jiní pro sportovní vyžití. Ne vždy si ale lidé uvědomují, že ani zde se nám 

nevyhýbají nebezpečné nebo dokonce život ohrožující situace. Bohužel, každým rokem 

u vody či ve vodních zařízeních umírá zbytečně mnoho lidí jen proto, že nebyli dostatečně 

informováni a poučeni, popřípadě jim nebyla včas poskytnuta odpovídající první pomoc.  

Na bazénech dochází ke zraněním a lidé jsou často nešťastnými oběťmi okolností. Je ale 

statisticky dokázáno, že mnohým zraněním je možné předcházet. Plavčíci a záchranáři 

po celém světě jsou zodpovědní za to, aby k takovým situacím docházelo co nejméně. 

Záchranné akce jsou bezesporu součástí činnosti plavčíka či vodního záchranáře, ale je 

daleko užitečnější zabývat se důslednou prevencí, aby k nim vůbec nedocházelo.  

K výběru tohoto tématu pro bakalářskou práci přiměla autora osobní zkušenost z roku 

2018, kdy během letních prázdnin pracoval 3 měsíce jako bazénový plavčík ve Spojených 

státech amerických prostřednictvím vysokoškolského programu Work and travel USA. 

Kurz plavčíka však absolvoval ještě před odletem. Tento kurz zprostředkovala cestovní 

agentura Czech-us. Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy také 

absolvoval v rámci povinného předmětu Vodní záchranář kurz českého plavčíka pod 

vedením PaedDr. Tomáše Milera. Tato práce je zaměřena na porovnání úrovní vzdělávání 

plavčíků v České republice a ve Spojených státech amerických. Hlavním cílem této práce 

je komplexní analýza obsahů kurzů v obou těchto zemích a následná komparace těchto 

systémů.  

Žádný systém není dokonalý a je třeba jej stále zlepšovat. Cílem je tedy, i na základě 

vlastních zkušeností, podat návrh na zlepšení a zefektivnění výuky programu vodního 

záchranáře v našich podmínkách. Zkvalitněním přípravy a prohloubením znalostí 

současných i budoucích vodních záchranářů by mohlo dojít k menšímu výskytu 

mimořádných situací na bazénech a pokud taková situace i tak nastane, aby byla 

zraněnému poskytnuta nejlepší možná pomoc.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Integrovaný záchranný systém 

Pojem integrovaný záchranný systém byl uzákoněn v roce 2001 společně se zákonem č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Tento zákon vymezuje nové 

základní pojmy a stanovuje složky IZS a jejich působnost, působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací a 

ochranu obyvatelstva před a v době vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohrožení státu, válečný stav).  

„Samotný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako koordinovaný 

postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014 s. 11). 

Integrovaný záchranný systém se využívá v přípravě na mimořádné události a při potřebě 

provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami. Integrovaný 

záchranný systém se podílí na přípravě na MU, záchraně a likvidaci včetně dalších úkolů 

ochrany obyvatelstva jako je varování, ukrytí a nouzové přežití. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

2.1.1 Definice pojmů v zákoně o integrovaném záchranném systému 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. (Zákon č. 239/2000 Sb. 

§ 2) 

Záchranné práce jsou činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

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

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

239/2000 Sb. § 2) 

Likvidační práce jsou činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. (Zákon č. 239/2000 Sb. § 2) 
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Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, 

zdraví a majetku. (Zákon č. 239/2000 Sb. § 2) 

Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je součásti právnické osoby nebo obce, 

určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody 

a věcné prostředky. (Zákon č. 239/2000 Sb. § 2) 

Věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a 

likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty 

obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se 

souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. (Zákon 

č. 239/2000 Sb. § 2) 

Osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a 

při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí 

se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím 

velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. (Zákon č. 239/2000 Sb. § 2) 

2.1.2 Struktura integrovaného záchranného systému  

V současné době je IZS právně vymezený, otevřený systém koordinace a spolupráce. 

V zákoně o integrovaném záchranném systému jsou stanoveny základní a ostatní složky 

IZS, které jsou předurčeny k likvidaci mimořádných událostí, přírodních a 

antropogenních katastrof. Základními složkami IZS, které jsou schopny a povinny rychle 

a nepřetržitě zasahovat na celém území státu, jsou (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

1. Hasičský záchranný sbor České republiky, 

2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

4. Policie České republiky. 
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Ostatní složky poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na vyžádání. 

Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu IZS. 

Ostatními složkami IZS jsou:  

1. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3. ostatní záchranné sbory, 

4. orgány ochrany veřejného zdraví, 

5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

6. zařízení civilní ochrany, 

7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím.  (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

2.1.3 Tři úrovně záchranných likvidačních prací  

V případě zásahu IZS na mimořádné události se sejdou vždy minimálně dvě složky IZS 

a společně řeší vzniklou situaci. Způsob řízení záchranných a likvidačních prací závisí 

především na druhu a rozsahu mimořádné události a také na počtu a druhu složek, které 

se na zásahu podílejí. Způsob řízení záchranných a likvidačních prací rozdělujeme na tři 

úrovně (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014): 

• taktické, 

• operační, 

• strategické. 

Taktická úroveň je řízení velitelem zásahu, který odpovídá za veškerou činnost 

související se záchrannými a likvidačními pracemi. K této činnosti si může zřídit 

výkonný orgán – štáb velitele zásahu. Pravomoci velitele zásahu jsou dány zákonem o 

IZS a činnost jeho štábu v průběhu zásahu vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 247/2001 

Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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Operační úroveň a její řízení probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, 

přičemž operační a informační střediska HZS ČR jsou současně operačními a 

informačními středisky IZS. Operační střediska jsou zřízena v krajích a na ministerstvu 

vnitra a zajišťují obsluhu linek tísňového volání 150, 155 a 158. Operační a informační 

středisko kraje má koordinační roli vůči operačním střediskům; ovládá systémy varování 

a vyrozumění obyvatelstva, je spojovacím bodem mezi místem zásahu a nejvyšší úrovní 

řízení. Zajišťuje také příjem linky tísňového volání 112, určené v současné době 

především cizincům. Operační a informační střediska IZS povolávají na žádost velitelů 

zásahu k nasazení ostatní složky IZS podle daného stupně poplachového plánu IZS. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

Strategickou úroveň řízení tvoří přímé angažování starosty obecního úřadu s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje nebo ministerstva vnitra do koordinační činnosti při 

provádění záchranných a likvidačních prací v případě, že jsou o to požádání velitelem 

zásahu. K této činnosti využívají jako pracovní orgán předem ustavený krizový štáb a 

využívají zpracované krizové plány. Hejtman kraje a ministerstvo vnitra se do situace 

automaticky zapojují v případě, že je podle příslušného poplachového plánu IZS 

mimořádná událost klasifikována nejvyšším stupněm poplachu. Ke koordinaci činnosti 

na strategické úrovni slouží havarijní plán kraje. Ten je zpravidla členěn podle správního 

území obcí s rozšířenou působností. Z důvodů usnadnění záchranných a likvidačních 

prací a z hlediska ochrany obyvatelstva se u významných potenciálních zdrojů rizika 

vzniku negativních událostí (objekty chemického průmyslu, jaderně-energetická 

zařízení) navíc zpracovávají vnější havarijní plány těchto objektů. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

2.1.4 Operační střediska 

Operační střediska základních složek IZS jsou mimo jiné kontaktními místy pro příjem 

žádosti o poskytnutí pomoci v nouzi. Státem zajišťovaná pomoc v nouzi je dosažitelná 

na jednotných telefonních číslech 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), 155 (zdravotnická 

záchranná služba), 158 (Policie ČR) a 112 (mezinárodní tísňová linka). (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

Legislativním podkladem pro činnost operačních středisek základních složek IZS je 

v současné době zákon o IZS, kde je uvedeno, že „základní složky IZS zajišťují 
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nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události“. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

Operační střediska jsou pracoviště operačního řízení, kterým se rozumí: 

- příjem a vyhodnocení tísňových volání, 

- převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění přijatých od základních složek 

integrovaného záchranného systému a od orgánů krizového řízení, 

- vydávání pokynů výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových výzev,  

- poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací, je-li nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu 

výjezdové skupiny na místo události, 

- spolupráce s ostatními zdravotnickými operačními středisky, pomocnými 

operačními středisky a operačními a informačními středisky integrovaného 

záchranného systému, 

- koordinace činnosti pomocných operačních středisek, 

- zajišťování komunikace mezi poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a 

poskytovateli akutní lůžkové péče, 

- koordinace přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních 

služeb podle zákona o zdravotních službách. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

Operační střediska jako pracoviště operačního řízení lze členit podle několika kritérií. 

Nejdůležitější jsou podle druhu a územní působnosti. Podle druhu operačních středisek 

lze rozeznávat:  

a) samostatné – tedy takové, které příslušná složka IZS provozuje samostatně ve 

vlastním objektu s využitím vlastních sil a zdrojů; tento druh operačních středisek 

je v České republice nejrozšířenější, 

b) prostorově sdružené, kdy v jednom společném prostoru vyvíjí činnost dvě nebo 

více středisek na sobě nezávisle na základě příslušné součinnostní dohody, 



17 

 

c) systémově sdružené, které se charakterizuje společnými operátory a 

univerzálními komunikačními informačními technologiemi. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

 

2.2 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže 

2.2.1 Historický vývoj Vodní záchranné služby Českého červeného kříže 

Historické prameny, které zmiňují počátky a vývoj výuky záchrany tonoucích, můžeme 

rozdělit do tří období. Výuka záchrany tonoucích do vzniku Vodní záchranné služby 

Československého červeného kříže (dále VZS ČSČK) v roce 1968, vzdělávání ve VZS 

ČSČK od jejího vzniku do roku 1989 a vzdělávání v oblasti vodního záchranářství po 

roce 1989. (Miler, 1999) 

První publikace zabývající se touto problematikou je „Plavání“ z roku 1919 od autorů A. 

Očenáška a F. Kožíška, kde jsou popisovány druhy nebezpečí, způsoby dopomoci, 

základy první pomoci apod. Tito dva autoři vydali také první samostatnou učebnici o 

záchraně tonoucích, jejíž součástí je také kvalifikační struktura záchranného sboru. 

(Miler, 1999) 

Další významný posun nastal v roce 1947, kdy Český amatérský plavecký svaz vydal 

„Organizační řád pro záchranu tonoucích a metodickou příručku „Záchrana tonoucích“. 

Pro získání kvalifikace Plavčík a Mistr plavčí bylo potřeba splnit velmi náročné 

požadavky. (Miler, 1999) 

Významnou postavou v rozvoji této problematiky byl učitel tělesné výchovy Př. f UK 

v Praze Jeroným Řepa, který se zasloužil o tvorbu vzdělávacího systému, ve kterém se 

odráží jeho dlouholetá práce instruktora v Young Men`s Christian Association (dále 

YMCA). V roce založení VZS ČSČK vyšla také jeho učebnice „Nenechte je utonout“ 

(ČSČK, 1968). 

V osmdesátých letech přichází důležitá etapa v oblasti vzdělávání. Vychází edice učebnic 

„Abeceda záchrany“: 

A – Záchrana tonoucích, J. Řepa, 1983. 
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B – Zdravotnická příprava, R. Jedlička, 1985. 

C – Potápění se vzduchovým přístrojem, T. Miler, 1987. 

D – Plavání, J. Bělohlávek, Z. Hofer, 1992. 

V následujících letech dochází k prohloubení spolupráce mezi VZS ČSČK a Komisí 

Mistrů plavčích. Tato problematika se také dostala i na půdu vysokých škol 

s tělovýchovným zaměřením. Dále vychází také učební texty „Plavání a záchrana 

tonoucích“ (SPN,1984) a „Vodní záchranná činnost“ (SPN, 1989).  Po zásadní 

společenské změně v roce 1989 je významně ovlivněno fungování celé VZS ČČK. 

- Podnikání v oblasti vodního záchranářství se stává živností volnou, tzn. Že pro 

výkon funkce Plavčíka nebo Mistra plavčího není nutná žádná kvalifikace. 

- Ve vzdělávání záchranářských kvalifikací vzniká konkurenční prostředí a 

neexistuje kontrola.  

- VZS ČSČK se od roku 1991 stává plnoprávným členem mezinárodní organizace 

vodní záchrany (FIS). Získává také akreditaci MŠMT ČR pro tuto oblast 

vzdělávání a jejím držitelem zůstává dosud.  

- V současnosti má akreditované kvalifikace Mistr plavčí, Záchranář na divoké 

vodě a Záchranář hladinové služby. 

- V roce 1996 změnilo prezidium VZS ČČK názvy stávajících základních 

kvalifikací. Junior, Senior a Instruktor jsou nahrazeny názvy Záchranář III., 

Záchranář II. a Záchranář I. s tím, že jejich unifikace ve vztahu ke kvalifikacím 

Plavčík a Mistr plavčí platí. (Miler, 1999) 

Novelizací zákona o živnostenském podnikání, platnou od 1. března 2000 se odbornost 

Vodní záchranářská služba stala živností vázanou, tzn. že osoba podnikající v této oblasti 

musí mít osvědčení o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. (Zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 
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2.2.2 Současný stav Vodní záchranné služby Českého červeného kříže 

Vodní záchranná služba je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní 

záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu a dalším aktivitám spojeným s vodním 

prostředím. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí 

Integrovaného záchranného systému ČR. VZS ČČK (na obrázku) je členem mezinárodní 

organizace vodní záchrany International Life Saving Federation a zastupuje Českou 

republiku na mezinárodní úrovni. VZS ČR je také kolektivním členem Českého 

červeného kříže a dodržuje jeho principy a poslání. (URL1) 

Jejím úkolem je provádět preventivně záchrannou činnost a poskytovat první pomoc na 

vodních lokalitách České republiky. Čtyři hlavní pilíře této organizace jsou: 

1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených 

vodních plochách a v jejich blízkosti, 

2. zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích, 

3. komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na určité typy 

vodního prostředí a složky IZS, 

4. Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

 

Obrázek 1: Znak VZS ČČK 

 

Zdroj: URL3 
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2.3 Srovnávané systémy vzdělávání 

2.3.1 Vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací 

Kvalifikace Plavčík, Mistr Plavčí a Záchranář na volné vodě byly v roce 2014 zařazeny 

do Národní soustavy kvalifikací. Jedná se o veřejně přístupný registr všech úplných 

profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České 

republiky. NSK obsahuje přesnou definici požadavků na odborné způsobilosti 

jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Zároveň také umožňuje 

srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými v jiných evropských 

státech. (Miler, 2016) 

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů, na jejichž 

vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejména prostřednictvím sektorových rad:  

• Kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní 

kvalifikaci), 

• Hodnotící standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na 

profesní kvalifikaci). (URL4) 

Každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu, získá profesní 

kvalifikaci. Zkoušku je nutné vykonat před autorizovanou osobou, při které zájemce 

prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence (pravidlem v případě této 

kvalifikace je absolvování rekvalifikačního kurzu kvalifikace Plavčík + složení zkoušky 

u autorizované osoby). Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická podnikající 

nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem. Funkci 

autorizujícího orgánu u výše uvedených profesních kvalifikací plní Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. (Miler, 2016) 

2.3.2 Vzdělávání podle Amerického červeného kříže 

Ve Spojených státech amerických zajišťuje vzdělávání plavčíků více organizací, pro tuto 

práci bude stěžejní ta nejznámější, tj. Americký červený kříž. Jedná se o humanitární 

organizaci, která lidem pomáhá se chránit, připravovat a správně reagovat na nouzové a 

život ohrožující situace. Americký červený kříž zajišťuje důsledné a spolehlivé 

vzdělávání v oblasti všech možných poranění a nemocí. Ve Spojených státech 
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amerických každoročně absolvuje výuku téměř 16 milionů záchranářů, kteří se vzdělávají 

v oblasti první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, plavání, bezpečnosti u vody apod. 

(URL5) 

Při kurzu bazénového plavčíka se uchazeči naučí základy první pomoci a oživovací 

techniky, výuka v bazénu spočívá v nácviku bezpečného vstupu do vody a záchrany 

aktivně či pasivně tonoucího. Na obrázku je vidět znak Amerického červeného kříže. 

 

Obrázek 2: Znak Amerického červeného kříže 

 

Zdroj: URL6 
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3 Cíl, úkoly a metodika práce 

3.1 Cíl a úkoly 

Cílem této práce je vytvořit srovnání vzdělávání plavčíků v České republice, které 

vyžaduje Národní soustava kvalifikací a vzdělávání plavčíků pracujících pod záštitou 

Amerického červeného kříže ve Spojených státech amerických. Srovnávat se v této práci 

budou tyto kategorie: Plavání, záchrana tonoucích (osobní zásah a záchranné pomůcky) 

a první pomoc. 

K dosažení tohoto cíle byly stanoveny následující dílčí úkoly: 

• Shromáždit údaje o vývoji a současném stavu vzdělávání plavčíků v České 

republice, 

• shromáždit údaje o vývoji a současném stavu vzdělávání plavčíků ve Spojených 

státech amerických, 

• shromážděné údaje v diskusi navzájem porovnat dle určitého kritéria. 

 

3.2 Metodologie 

Vzhledem k tomu, že předmětem výzkumu budou v této práci rozdíly ve vzdělávání, 

výukové programy a požadavky, bude využito metody kvalitativní. Pro získání 

podrobných informací z těchto materiálů a pro jejich zpracování bude užito metody 

analýzy a následné syntézy. Ke srovnání výsledků poslouží metoda komparativní neboli 

srovnávací. 

Metoda kvalitativní 

Kvalitativní výzkum, na rozdíl od kvantitativního výzkumu, neužívá statistické metody 

a techniky. Snaží se interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět tím, že 

výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis každodenních situací. 

Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním kontextu. (URL2) 
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Kvalitativní metoda upřednostňuje otevřené a nestrukturované výzkumné postupy a její 

analýza se obvykle opírá o velké množství informací. Úkolem kvalitativního výzkumu je 

vytvořit holistický obrat zkoumaného jevu. Takový výzkum se zabývá například popisem 

procesů, vztahů, okolností, situací, systémů nebo lidí, dále také interpretací, explanací a 

explorací, verifikací předpokladů, teorií či zobecněním anebo také evaluací a komparací 

praktik a inovací programů. (URL2) 

Metoda analýzy a následné syntézy 

Metoda analýzy je velmi často používaná metoda, kterou lze charakterizovat jako 

postupný sběr informací. Jejich třídění, hodnocení a následnou interpretaci. Tato metoda 

umožnuje získání podrobných znalostí a jejich kritické zhodnocení, čímž umožnuje 

hlubší porozumění zkoumanému celku. (Peterková, 2004)  

S metodou analýzy úzce souvisí metoda syntézy, která sjednocuje jednotlivé části 

v celek. Při syntéze sledujeme vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými 

složkami jevu, a tím lépe a hlouběji poznáváme jev jako celek. Syntéza tím napomáhá 

zjišťovaní zákonitostí fungování a vývoje zkoumaného jevu. (Synek, Sedláčková, 

Svobodová, 1999) 

Metoda komparativní (srovnávací) 

Při srovnávání zjišťujeme shodné či rozdílné stránky u dvou či více různých předmětů, 

jevů či úkazů. Tato metoda sleduje dané jevy a srovnává je podle určitého, předem 

stanoveného kritéria. Je také možné tyto jevy srovnávat jako celky a zjišťovat tak jejich 

shodné či rozdílné rysy. Srovnávací metoda vychází z metody analýzy, která pro srovnání 

poskytuje potřebný rozbor zkoumaných jevů. (Synek, Sedláčková, 1994) 
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4 Analytická část 

4.1 Česká republika 

Jak již bylo řečeno v kapitole Srovnávané systémy vzdělávání, v České republice získá 

profesní kvalifikaci každý, kdo splní zkoušku podle hodnotícího standardu Národní 

soustavy kvalifikací. Kurz plavčíka probíhá v rozsahu 70 hodin a kvalifikace je platná 2 

roky. Poté se musí přezkoušet některé dovednosti a znalosti. Tato kapitola se bude 

zaměřovat na obsah kurzu, konkrétně na kategorie plavání, záchrana tonoucích (osobní 

zásah, záchranné pomůcky) a první pomoc. 

4.1.1 Plavání 

Plaveckou přípravu lze považovat za jednu z nejdůležitějších oblastí přípravy plavčíků, 

která se dělí na dvě oblasti:  

• Vstupní požadavky – zvládnutí techniky plaveckých způsobů prsa, kraul, znak, 

kdy jsme schopni alespoň jedním ze způsobů zvládnout kvalifikační standardy 

v oblasti plavání (uplavat 200 metrů jedním zvoleným plaveckým způsobem do 

limitu 4 minuty 15 sekund), 

• zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích. Dokonalé 

zvládnutí této oblasti je základním předpokladem pro úspěšnou výuku osobního 

zásahu a má přímou závislost na plavecké úrovni. (Miler, 2016) 

Mezi dovednosti spadající do speciální plavecké průpravy záchranářů patří: 

1) Vznášení – využívá se jako prvek sebezáchrany. 

Příklady cvičení: 

• Poloha na prsou – „hvězdice“, 

• poloha na prsou – „hříbek“, 

• „sebezáchranná“ poloha na zádech. (Miler, 2016) 

 

2) Šlapání vody – je důležité jak z hlediska sebezáchrany, tak jako nezbytná nutnost 

pro osobní zásah a další druhy záchrany. 
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Příklady cvičení: 

• Prsařské záběry (současně, střídavě), 

• kraulový záběr, 

• výšlapy nad hladinu „kdo výš“. (Miler, 2016) 

 

3) Plavání na boku – plavecký způsob užívaný při dopomoci unavenému plavci a 

při osobním zásahu. 

Příklady cvičení:  

• Plavání střídavě na levém a pravém boku se zdůrazněním fáze splývání, 

• přinášení předmětů v horní paži, zvyšování váhy a rozměru předmětu. (Miler, 

2016) 

 

4) Záchranářský znak – používá se při tažení tonoucího, kdy zachránce musí plavat 

v poloze na zádech a nemá volné paže. 

Příklady cvičení:  

• Plavání na zádech se záběrem horních končetin, 

• plavání na zádech – horní končetiny podél těla, 

• plavání na zádech – horní končetiny ve vzpažení. (Miler, 2016) 

 

5) Potápění a plavání pod hladinou – činnosti pod hladinou, při kterých se 

nepoužívá speciální výstroj a které předchází výuce potápění s potápěčskou 

výstrojí. Jedná se o základní dovednosti, které plavčík může využít při osobním 

zásahu a které zlepšují prostorovou orientaci pod hladinou či koordinaci pohybů 

ve ztížených podmínkách.  

Základní znalosti:  

• Vyrovnání tlaku mezi středoušní dutinou a vnějším prostředím, 

• nebezpečí hyperventilace při potápění na nádech, 

• zanoření skokem a zanoření z plavání na hladině, 

• technika plavání pod hladinou a orientace pod hladinou. (Miler, 2016) 
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6) Pády a skoky do vody – Modifikované skoky do vody, které jsou za určitých 

okolností jediným způsobem zahájení rychlé záchrany. 

Příklady cvičení:  

• Kročný způsob skoku, 

• skok v přednožení skrčmo, 

• skok v roznožení skrčmo. (Miler, 2016) 

 

7) Dopomoc „unavenému“ plavci – nejedná se ještě o vlastní záchranu tonoucího. 

Pokud není v této fázi poskytnuta pomoc, může tento stav přejít do fáze tonutí 

např. když je plavec postižen křečí. Dopomoc jedním plavcem využívá metody 

tažením, dopomoc dvěma a více plavci využívá metody „letka“ a „most“. 

Příklady cvičení: 

• Plavání kratších úseku do 25 m s důrazem na správnost provedení, 

• plavání delších úseků s důrazem na stálost pohybové struktury a vytrvalost, 

• zařazení štafet s důrazem na správnost provedení. (Miler, 2016) 

 

4.1.2 Záchrana tonoucích  

Záchrana tonoucích je komplex dovedností, které se dělí na dvě oblasti: 

1. Osobní zásah. 

2. Záchranné pomůcky. 

 

1) Osobní zásah – dělí se na několik menších oblastí: 

 

a) Techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího 

• Aktivní tonoucí – metoda narovnání zepředu nad vodou, 

• pasivní tonoucí – metoda narovnání zepředu (Americký způsob), 

narovnání zepředu pod vodou, narovnání zezadu nad vodou. (Miler, 2016) 
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b) Techniky tažení tonoucího 

• Technika tažení, kdy záchranář plave záchranářský znak (tažení oběma 

rukama za bradu, tažení jednou rukou za bradu, tažení oběma rukama 

držením v podpaží, tažení oběma rukama za lokty), 

• techniky tažení, kdy záchranář plave na boku (příbojový způsob tažení, 

tažení držením tonoucího přes prsa). (Miler, 2016) 

 

c) Techniky vynášení tonoucího z vody 

• Technika vynášení na okraj bazénu (molo, stabilní plavidlo), 

• technika vynášení tonoucího přes okraj bazénu dvěma zachránci s pomocí 

páteřní desky, 

• technika vynášení tonoucího přes okraj bazénu dvěma zachránci bez 

páteřní desky, 

• technika vynášení tonoucího přes okraj bazénu jedním zachráncem, 

• technika přetažení tonoucího přes okraj bazénu – hladina je zároveň 

s okrajem bazénu. (Miler, 2016) 

 

d) Techniky obrany záchranáře 

• Způsoby odražení agresivního tonoucího (odražení jednou či dvěma 

rukama), 

• osvobozovací chvaty (Ze sevření kolem krku zezadu a zepředu, ze škrcení 

zepředu a zezadu, ze sevření kolem těla přes paže zepředu a zezadu, ze 

sevření jedné ruky, ze sevření obou rukou). (Miler, 2016) 

 

2) Záchranné pomůcky – mezi nutnou součást vybavení bazénů a koupališť patří:  

a) Záchranná tyč – jednoduchá, ale účelná pomůcka pro dopomoc či záchranu 

tonoucího ze břehu. Užívají se různá provedení, 

b) záchranný kruh – kruh je upoutaný k lanu a hází se tonoucímu, je-li při 

vědomí a je schopen se sám chytit, 

c) záchranná podkova – moderní obdoba záchranného kruhu, vyrábí se 

v několika variantách, 
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d) záchranný míč – výhodou je větší hmotnost a možnost míč házet na větší 

vzdálenost. Je také méně nebezpečný při zásahu tonoucího, 

e) záchranný pás – předností je mnohočetnost jeho využití (při skocích do vody, 

při zanoření pro tonoucího, při přiblížení, uchopení a tažení tonoucího), 

f) záchranná bóje – pomůcka, která rozšiřuje možnosti záchrany a zároveň je 

bezpečnostní pojistkou záchranáře. Přednostně se využívá pro nadlehčení 

aktivního tonoucího, 

g) záchranná deska – využívá se v případech poskytování první pomoci při 

podezření na poranění páteře. (Miler, 2016) 

4.1.3 První pomoc 

Jednou ze základních povinností plavčíka je být kdykoliv a okamžitě připraven kvalitně 

poskytnout první pomoc. Mezi jeho další preventivní úkoly patří také kontrola a 

udržování lékárničky a ostatních pomůcek k poskytování první pomoci. (Miler, 2016) 

Zkouška z první pomoci je pro bazénové plavčíky v ČR platná 2 roky, poté je potřeba 

provést přezkoušení některých vědomostí a dovedností, aby mohlo dojít k obhájení 

certifikátu. 

1) Zásady poskytování první pomoci 

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je 

záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. 

Základem úspěšnosti je rozhodnost, rychlost a účelnost.  

Opatření při záchraně probíhají v následujícím pořadí: 

• Posouzení situace, 

• vyšetření postiženého, 

• poskytování první pomoci,  

• přivolání odborné pomoci, 

• zajištění trvalého dohledu a záznam informací, 

• zajištění transportu. (Kaufman, 2007) 
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2) Bezvědomí 

Bezvědomí je odrazem poškození mozku a výrazem závažného stavu. Jedná se o stav 

útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Tento stav může být vyvoláno poraněním 

hlavy, nedostatečným prokrvením mozku, poruchami elektrické aktivity mozku a mnoha 

dalšími příčinami.  

Plavčík by měl umět rozpoznávat a reagovat na stavy bezvědomí: 

• Mdloba, kolaps, synkopa, 

• bezvědomí při potápění na nádech, 

• zotavovací poloha. (Kaufman, 2007) 

 

3) Dušení 

Dušení je velmi závažný stav způsobený nedostatkem kyslíku v tkáních, především 

mozku, vedoucí bez pomoci k zadušení a smrti. Dušení může být způsobeno sníženým 

množstvím vdechovaného kyslíku, překážkou v dýchacích cestách, postižením 

dýchacího systému, oběhového systému či poruchou jeho řízení.  

Mezi základní znalosti a dovednosti plavčíka v tomto odvětví patří rozpoznání cizího 

tělesa v dýchacích cestách (částečný a úplný uzávěr dýchacích cest) a okamžité zajištění 

zprůchodnění dýchacích cest. (Baskett, Nolan, 2006) 

4) Základní neodkladná resuscitace 

Kardiopulmonální resuscitace může zabránit nezvratnému poškození životně důležitých 

orgánů, jako je mozek a srdce.  

Základní neodkladná resuscitace se týká: 

• Udržování průchodnosti dýchacích cest, 

• podporování krevního oběhu, 

• užití automatického externího defibrilátoru (na obrázku č. 3), 

• podporování dýchání. 



30 

 

V současné době jsou platné a doporučované postupy pro resuscitaci Evropskou radou 

pro resuscitaci, které představují široce přijímaný pohled na to, jak by se měla resuscitace 

vykonávat maximálně bezpečně a účinně. V případě, že je postižený v bezvědomí a po 

zprůchodnění dýchacích cest nedýchá normálně, tj. nezvedá se mu pravidelně hrudník, je 

používán jediný poměr komprese – ventilace 30:2. (Baskett, Nolan, 2006) 

 

Obrázek 3: Automatický externí defibrilátor 

 

Zdroj: URL7 

 

5) Krvácení 

Krvácení je stav, při kterém uniká krev z cév v důsledku porušení cévní stěny a jeho 

následky jsou přímo úměrné rozsahu krvácení. Pokud se krvácení včas nezastaví, může 

člověk vykrvácet a zemřít. (Kaufman, 2007) 

Rozeznáváme dva druhy krvácení: 

• Zevní krvácení (tepenné, žilní, vlásečnicové a smíšené krvácení), 

• vnitřní krvácení (neúrazové a úrazové). 

6) Další závažné stavy a poranění 

Mezi další úrazové závažné stavy a poranění se řadí: 
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• Mozkolebeční poranění (otřes mozku, pohmoždění mozku, krvácení 

nitrolební nebo nitro mozkové), 

• poranění hrudníku, 

• poranění břicha (zavřená a otevřená poranění), 

• tepelná poranění a poškození organismu (vlivy přehřátí, křeče a šok z přehřátí, 

tepelný úpal, úžeh, podchlazení apod.), 

• chemická poranění, poleptání, 

• úraz elektrickým proudem (elektrickou energií, zásah bleskem). (Kaufman, 

2007) 

Mezi zbylé neúrazové závažné stavy a poranění, na které musí plavčík umět reagovat, se 

řadí mozková mrtvice, srdeční příhody, alergie a otravy, rány (mechanické, chemické, 

odřeniny), křeče, poranění svalů a kloubů, zlomeniny kostí, poranění páteře. 

 

4.2 Spojené státy americké 

Druhá část této práce se zaměřuje na kurz bazénového plavčíka ve Spojených státech 

amerických, kde lze získat certifikaci v různých organizacích, které se lehce liší svými 

programy a požadavky. Tato práce se zaměřuje na organizaci Americký červený kříž. 

Kurz probíhá v rozsahu 27 hodin, jeho cílem je získání znalostí týkající se prevence 

nehod a utonutí, bezpečnosti na bazénech a zvládnutí dovednostní záchrany tonoucích, 

první pomoci a taktiky záchrany. Kvalifikace má platnost 2 roky (CPR pouze 1 rok) a 

opravňuje vykonávat činnost bazénového plavčíka. Stejně jako při analýze českého kurzu 

se tato část zaměřuje pouze na plavání, záchranu tonoucích (záchranné techniky, 

záchranné pomůcky) a první pomoc.  

4.2.1 Plavání 

Jak už bylo zmíněno, tak obdobně jako v ČR, ani v USA nejsou fyzické požadavky 

jednotné i když United States Lifesaving Association (USLA), American Lifeguard 

Association (ALA) i Americký červený kříž vydávají směrnice a standardy, tak každá 
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organizace s certifikátem pro školení plavčíků má jemně odlišné limity, které je nutné 

splnit k úspěšnému absolvování kurzu.  

V rámci plavecké přípravy musejí plavčíci splňovat tyto vstupní požadavky: 

• Nepřerušované plavání na vzdálenost 300 metrů, kdy se povinně plave 100 m 

prsa, 100 m kraul a posledních 100 m libovolně. Plave se bez časového limitu, 

• plavání 20 metrů (startem z vody), potopení se do hloubky asi 2,5 m pro cihlu 

(závaží) a následném vyplavaní na hladinu a dopravení cihly na startovní místo, 

to vše v časovém limitu 1 min a 40 s., 

• šlapání vody po dobu jedné minuty. (American Red Cross Lifeguarding, 2012) 

Na kurzech Amerického červeného kříže neprobíhá žádná další plavecká průprava. Učí 

se zde přiblížení k tonoucímu, které spadá do osobního zásahu a šlapání vody, které je 

zahrnuto již ve vstupních požadavcích kurzu. 

4.2.2 Záchrana tonoucích 

Kapitola záchrana tonoucích se rozděluje na záchranné techniky, doplňkové záchranné 

techniky a na záchranné pomůcky. Před záchrannou tonoucího se vyučují také různé 

techniky vstupů do vody např. vklouznutí do vody, kročný způsob a kompaktní skok. 

1) Záchranné techniky 

• Dopomoc unavenému plavci – nevstupuje se vždy do vody, využívá se tyč nebo 

záchranná tuba, 

• záchrana aktivně tonoucího s přístupem zepředu – tažení s pomocí tuby 

v podpaží, 

• záchrana aktivně tonoucího s přístupem zezadu – tažení s pomocí tuby v podpaží, 

• záchrana pasivně tonoucího na hladině, 

• záchrana pasivně tonoucího pod hladinou v mělké vodě, 

• záchrana pasivně tonoucího pod hladinou v hluboké vodě. (American Red Cross 

Lifeguarding, 2012) 
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2) Doplňkové techniky 

• Záchrana dvou nebo více obětí – preferuje se, aby zachraňovali tonoucího vždy 

dva plavčíci,  

• osvobození ze sevření kolem krku – zepředu / zezadu, 

• fixace tonoucího na páteřní desku – při podezření na poranění páteře, provádí se 

zároveň s okamžitou kontrolou životních funkcí, 

• fixace tonoucího na páteřní desku z hloubky, 

• vytažení tonoucího z vody – vždy dvěma záchranáři v případě, že je tonoucí 

v bezvědomí nebo velmi vyčerpaný, 

• vstupy do vody – kročný skok, kompaktní skok, vklouznutí do vody. (American 

Red Cross Lifeguarding, 2012) 

3) Záchranné pomůcky 

Záchranné pomůcky zvyšují bezpečnost jak pro tonoucího, tak pro záchranáře. Ve 

Spojených státech amerických se používají mnohem více než v ČR, plavčík bez nich 

nemůže zachraňovat tonoucího. Nejdůležitější a nejpoužívanější pomůckou v USA je 

záchranná tuba. Ta se používá při záchraně tonoucího povinně. 

Celý seznam nejdůležitějších pomůcek zahrnuje: 

a) Záchranná tuba – má jiné rozměry a je vyráběná z jiných materiálů než 

záchranné pásy, které používají čeští plavčíci, 

b) záchranný hák – využívá se k záchraně ze břehu, 

c) záchranný kruh – využívá se k záchraně ze břehu, délka lana 30-60 stop, 

d) páteřní deska – využívá se při podezření na poranění páteře a při vynášení 

tonoucího z vody, 

• resuscitační maska – využívá se vždy při resuscitaci tonoucího. (American Red 

Cross Lifeguarding, 2012) 
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Obrázek 4: Záchranná tuba 

 

Zdroj: URL8 

 

4.2.3 První pomoc 

Stejně jako v České republice je i zde v této kategorii kladen velký důraz na život 

ohrožující stavy, které mohou být způsobené například tonutím. S tím úzce souvisí také 

základní neodkladná resuscitace, která nastává při zástavě srdeční činnosti. První pomoc 

je i zde velmi důležitou položkou, která má v USA platnost zkoušky 1 rok a poté se musí 

přezkoušet vybrané požadavky u příslušné akreditované osoby.  

1) Poruchy dýchání, cizí tělesa v dýchacích cestách 

Dušení může být způsobeno překážkou v dýchacích cestách, postižením dýchacího 

systému, oběhového systému či poruchou jeho řízení. 

U dýchacích obtíží se vyučuje, jak rozpoznat a reagovat na: 

• Nepravidelné dýchání, 

• zástava dýchání, 

• umělé vdechy u dospělých (1 vdech každých 5 sekund), 

• umělé vdechy u dětí a batolat (1 vdech každé 3 sekundy), 
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• umělé vdechy se provádí vždy s pomůckami (resuscitační maska), 

• cizí tělesa v dýchacích cestách u dospělých, dětí a batolat, 

• cizí tělesa v dýchacích cestách při vědomí a bezvědomí. (The American Red 

Cross, 2007) 

2) Kardiopulmonální resuscitace  

Pokud postižený nemá puls a nedýchá, musí následovat okamžitá kardiopulmonální 

resuscitace. Ta může zabránit nezvratnému poškození životně důležitých orgánů, jako je 

mozek a srdce. Jedná se o kombinaci umělých vdechů a stlačování hrudníku. Zde je 

důležitá práce v týmu. 

Hlavní body ve výuce: 

• Důležitost včasného zahájení resuscitace (kompresí), správné a účinné provedení 

kompresí, 

• rozdíly v poměru vdechů a stlačování hrudníku při resuscitaci dospělého, dítěte a 

batolete, 

• postup při resuscitaci dvěma záchranáři, 

• použití automatického externího defibrilátoru. 

3) Ostatní poranění a zdravotní stavy 

Během kurzu se plavčíci zaobírají i dalšími možnými zdravotními komplikacemi 

návštěvníků bazénu, které mohou nastat a na které je potřeba reagovat. Jedná se o 

poranění a zdravotní stavy jako například fixace hlavy a krku postiženého na zemi při 

podezření na poranění páteře, mdloby, záchvaty a šoky, mozkové mrtvice, otevřené a 

zavřené rány, vnější a vnitřní krvácení, poranění svalů, kloubů a kostí, otevřené 

zlomeniny, úžehy, popáleniny, podchlazení. (The American Red Cross, 2007) 

 

 



36 

 

5 Diskuse 

5.1 Porovnání prvků plavání zařazených do vzdělávacích kurzů 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny prvky z plavání, které se objevily během 

analýzy plaveckých vzdělávacích programů jednotlivých organizací. V příslušném 

sloupci je vždy písmenem x vyznačeno, zda je daný prvek zařazen do plaveckého 

vzdělávání v této zemi či nikoliv.  

Tabulka 1: Prvky plavání 

Organizace  

Národní soustava 

kvalifikací ČR 

 

Americký červený 

kříž Prvky plavání 

Plavání volným 

způsobem 
x x 

Vznášení x  

Šlapání vody x x 

Plavání na boku x  

Záchranářský znak x  

Potápění a plavání pod 

hladinou 
x  

Vytažení cihly z hloubky x x 

Zdroj: Autor 
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Na obou kurzech je podobný vstupní požadavek, a to plavání volným způsobem. Na 

českém kurzu je to 200 metrů libovolným způsobem (prsa, kraul nebo znak) v časovém 

limitu 4 minuty 15 sekund. Ve Spojených státech amerických musejí uchazeči uplavat 

300 metrů, přičemž musí 100 metrů plavat prsa, druhých 100 metrů kraulem a posledních 

100 metrů libovolně. Plavou bez časového limitu. Jak již bylo zmíněno, na amerických 

kurzech není žádná speciální plavecká průprava a nejsou zde zařazeny prvky jako 

vznášení, plavání na boku, záchranářský znak či potápění a plavání pod hladinou. Tyto 

prvky se učí pouze v Česku. Šlapání vody je zařazeno v obou kurzech, taktéž vytažení 

cihly z hloubky. V Česku se vyžaduje uplavat na nádech bez základní potápěčské 

výstroje 25 metrů pod vodou a vylovit potopený předmět v hloubce 1,60 – 3 m. V USA 

je nutné plavat 25 metrů nad hladinou, vylovit potopený předmět a dopravit jej na 

startovní místo, to vše v časovém limitu 1 minuta 40 sekund. V České republice se staví 

do popředí plavecká zdatnost uchazečů. V USA je také nutné splnit některé plavecké 

požadavky, ale není na ně kladen takový důraz. 
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5.2 Porovnání prvků záchrany tonoucích zařazených do vzdělávacích 

kurzů 

Záchranné techniky – osobní zásah 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny prvky osobního zásahu, které se objevily 

během analýzy vzdělávacích programů jednotlivých organizací. 

 

Tabulka 2: Záchrana tonoucích 

Organizace  

Národní soustava 

kvalifikací ČR 

 

Americký červený 

kříž Záchranné techniky 

Přiblížení, uchopení, 

narovnání tonoucího 
x x 

Dopomoc unavenému 

plavci ze břehu 
 x 

Tažení tonoucího x x 

Osvobozovací chvaty x x 

Fixace tonoucího na 

desku 
x x 

Vynášení tonoucího 

z vody 2 plavčíky 
x x 

Vstupy do vody x x 

Zdroj: Autor 
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Zásadním rozdílem mezi organizacemi v problematice osobního zásahu je využití 

záchranných pomůcek, především záchranného pásu. V České republice na ně není 

kladen příliš velký důraz, ale v USA se plavčíci na kurzu učí, že bez záchranné tuby 

nemohou zachraňovat, a to v žádné z uvedených situací. Učí se také, že aktivně 

tonoucímu mohou díky záchranným pomůckám dopomoci ze břehu a nemusí vždy skákat 

do vody. Je potřeba ještě zmínit, že v USA se vždy preferuje zachraňovat v týmu, za 

předpokladu, že jsou na bazénu minimálně 2 plavčíci. Například u vynášení tonoucího 

z vody se v ČR vyučuje hned několik způsobů, všechny vyžadují správné provedení a 

fyzickou zdatnost plavčíka. V USA se jednotlivé techniky nerozlišují a vyučuje se způsob 

vytažení tonoucího z bazénu dvěma plavčíky vždy s použitím záchranné desky. 

Dopomoc unavenému plavci se učí v obou zemích s tím rozdílem, že v České republice 

je zařazena do speciální plavecké průpravy a ve Spojených státech amerických patří do 

záchranných technik. Ostatní prvky osobního zásahu se učí téměř všechny stejně nebo 

velmi podobně. 

Záchranné pomůcky 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny záchranné pomůcky, které používají plavčíci 

na bazénech ve Spojených státech amerických a v České republice.  

 

Tabulka 3: Záchranné pomůcky 

Organizace  

Národní soustava 

kvalifikací ČR 

 

Americký červený 

kříž Záchranné pomůcky 

Záchranný pás/tuba x x 

Záchranný hák  x 

Záchranný kruh x x 
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Záchranná deska x x 

Záchranný míč x  

Záchranná tyč x  

Záchranná podkova x  

Resuscitační maska  x 

Zdroj: Autor 

V Česku se využívá záchranný pás, v USA je to záchranná tuba. Neliší se pouze názvem, 

ale také materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a také hmotností a rozměry. Druhou 

důležitou pomůckou v USA je resuscitační maska, která se v České republice taktéž 

nepoužívá. Američtí plavčíci ji musejí nosit neustále u sebe a nemohou bez ní 

resuscitovat postiženého plavce. Důležitá je u obou organizací záchranná deska, která se 

využívá při záchraně tonoucího s podezřením na poranění páteře. Zbylé záchranné 

pomůcky se na bazénech používají spíše sporadicky. 
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5.3 Porovnání prvků první pomoci zařazených do vzdělávacích kurzů 
 

V analytické části jsou u obou organizací zmíněna všechna možná poranění a stavy, které 

mohou na bazénu nastat. Tato tabulka obsahuje výčet důležitých situací, na které musí 

plavčíci umět správně reagovat a ze kterých jsou uchazeči zkoušeni v průběhu nebo na 

konci kurzu. 

 

 

Tabulka 4: Prvky první pomoci 

Organizace  

Národní soustava 

kvalifikací ČR 

 

Americký červený 

kříž První pomoc 

Kontrola dýchacích cest, 

dýchání, krevního oběhu 
x x 

Kardiopulmonální 

resuscitace s použitím 

AED 

x x 

Identifikace poranění a 

postup (zlomeniny, 

krvácení, šok) 

x x 

Fixace na desku při 

poranění páteře 
x x 

Závěrečné scénáře 

modelových situací 
x x 

Zdroj: Autor 
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Plavčíci v obou státech musí znát základy zdravovědy a ovládat postup první pomoci. 

Klíčové jsou život ohrožující situace, tedy zástava dýchání a krevního oběhu. Jedním ze 

základních požadavků na obou kurzech je správně předvést kontrolu dýchání, umělé 

vdechy a případnou kardiopulmonální resuscitaci s využitím zkušebního automatického 

externího defibrilátoru. V USA se při resuscitaci využívá resuscitační maska a preferuje 

se resuscitace ve skupině, v ČR se maska nepoužívá. Mezi další společné požadavky patří 

také závěrečné scénáře, například modelové situace první pomoci či fixace tonoucího na 

páteřní desku, která se učí podobně. Drobné rozdíly jsou pouze v počtu zachránců, kteří 

se na fixaci podílejí. Teoretické znalosti v oblasti první pomoci se na obou kurzech 

zkoušejí také prostřednictvím vědomostního testu.  
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5.4 Porovnání získaných vstupních požadavků a závěrečných zkoušek 

zařazených do vzdělávacích kurzů 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny vstupní požadavky a zkoušky, kterými 

musejí plavčíci v obou zemích projít před získáním/obhájením certifikátu bazénového 

plavčíka. 

Tabulka 5: Vstupní požadavky, závěrečné zkoušky 

 

Organizace 
 

Národní soustava 

kvalifikací ČR 

 

Americký červený 

kříž 

Vstupní Požadavky a 

závěrečné zkoušky 

Minimální věk 18 let 15 let 

Plavání 

200 metrů, 

libovolně 

v časovém limitu 

4 m 15 s 

300 metrů, různé 

plavecké styly bez 

časového limitu 

Záchranné techniky 
Uvedeno 

v tabulce č. 2 

Uvedeno v tabulce č. 

2 

První pomoc, resuscitace 

CPR jedním 

zachráncem, 

platnost zkoušky 

2 roky 

CPR dvěma 

zachránci, platnost 

zkoušky 1 rok 

Vědomostní test 
Úspěšnost alespoň 

80 % 

Úspěšnost alespoň 

80 % 

Délka kurzu 70 h 27 h 
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Platnost osvědčení 2 roky 2 roky 

 
Zdroj: Autor 

 

 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že se obě organizace v požadavcích lehce liší. 

Například v minimálním věku, kdy mohou uchazeči žádat o získání akreditace 

bazénového plavčíka. Poměrně velký rozdíl lze vidět v délce trvání samotného kurzu. 

Ten může být způsoben mimo jiné například rozsáhlou plaveckou průpravou, kterou 

absolvují plavčíci v České republice. Délka platnosti osvědčení a následná povinnost 

přezkoušení z jednotlivých dovedností a vědomostí je stejná. U první pomoci si však lze 

všimnout, že ačkoliv je certfikát bazénového plavčíka v obou zemích platný 2 roky, tak 

v USA je nutné nechat se přezkoušet z některých prvků již po jednom roce. V České 

republice platí akreditace 2 roky, včetně zkoušky z první pomoci. Na obou kurzech se 

v závěru píše vědomostní test, který je potřeba splnit alespoň s 80 % úspěšností. 

V tabulce první pomoci bylo také zmíněno, že se na obou kurzech zkouší závěrečné 

scénáře, které slouží ke kontrole všech důležitých dovedností, které musí plavčíci 

splňovat. Tyto scénáře mohou budoucím plavčíkům významně pomoci v přípravě na 

náročné situace, které na bazénu mohou nastat a na které je potřeba rychle a adekvátně 

reagovat. 
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6 Závěr 

Tato práce zahrnuje analýzu vzdělávacích systémů v České republice a ve Spojených 

státech amerických a jejich následnou komparaci. Tyto dva systémy byly sestaveny 

Vodní záchrannou službou ČČK a Americkým červeným křížem. Rozdíly jsou 

především ve fyzických požadavcích a dovednostech. Oba kurzy se skládají z teoretické 

výuky a praktické výuky realizované v bazénu. Obsah praktické výuky v bazénu spočívá 

ve speciální plavecké průpravě pro záchranu tonoucích a samotné záchraně tonoucích. 

Ty se nacvičují ve snaze docílit co nejlepšího osvojení prezentovaných technik u 

uchazečů.  

V analytické části této práce jsou popsány jednotlivé kategorie a jejich detailní popis, 

v diskusi porovnání obou systémů a jejich zhodnocení a komentář. Techniky používané 

při záchranných akcích jsou podobné. Největšími odlišnostmi jsou způsob používání 

záchranných pomůcek, důraz kladený na různé vědomosti a dovednosti a na jejich 

vynaložený čas během vzdělávacích kurzů. U českých plavčíků je to především plavecká 

příprava, u amerických plavčíků jsou to záchranné techniky a jejich dokonalé zvládnutí. 

Dalším rozdílem je také minimální věk, ve kterém se mohou uchazeči hlásit na kurz 

bazénového plavčíka. V ČR je to 18 let, v USA je možné získat licenci opravňující 

k výkonu plavčíka již v 15 letech. Platnost osvědčení je u obou kurzů stejná, tedy 2 roky 

a poté se musí plavčíci přezkoušet u autorizované osoby.  

Pro lektory Vodní záchranné služby ČČK by mohlo být inspirací větší využití 

záchranných pomůcek, které jsou při každé záchranné akci velmi užitečné a plavčíci se 

s nimi nemusí tolik spoléhat na svou fyzickou zdatnost. Americký systém vzdělávání je 

také důkazem toho, že plavecká průprava není na bazénech úplně klíčová, protože 

v případě bazénových plavčíků se nejedná o velké vodní plochy a vzdálenosti, které musí 

plavčíci při případné záchraně uplavat. Každá organizace se však může inspirovat od těch 

ostatních a hledat prostor pro zlepšení.  
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