
Zásady bezpečného koupání 
a potápění



Ke koupání nebo k potápění si vybereme místo, 

kde není frekventovaný provoz nákladních nebo osobních

lodí, anebo sportovních a rekreačních plavidel.

Pokud se přibližuje plavidlo, 
NEsnažíme se přeplavat před jeho přídí, ale držíme se 
od něj co nejdále a upozorníme 
na sebe alespoň máváním.
 

Zásady bezpečného koupání a potápění

Řeky,  jezera,  vodní  nádrže  a  rybníky  jsou  v  letních  měsících místem 
pro   rekreaci,   koupání   a   vodní sporty.   Podle   českých  zákonů  jsou 
ale  i  vodní  cestou.  Platí na  nich  pravidla plavebního provozu, která 
v některých ohledech připomínají pravidla silničního provozu.

Když se například na přehradě plavec střetne s člunem, bude nehoda 
posouzena v souladu s plavebními předpisy. Lidé, kteří se koupají, potápí, 
plavou na lehátcích, by tak i ve vlastním zájmu měli znát základní 
praktické instrukce, které je chrání před nebezpečím a zbytečnými 
konflikty.

Když se blíží loď, plavec uhýbá směrem

k bližšímu břehu, nikoli na otevřenou vodu.



Při sportovním plavání ve vzdálenosti větší než 50 m od břehu

doporučujeme používat koupací čepici s výraznými barvami

a upozornit na sebe plovákem nebo balónem oranžové barvy.

Plavci by měli dodržovat bezpečné 
vzdálenosti od plavidel alespoň:

-  3 metry od malých a bezmotorových 
-  10 metrů od malých plavidel s motorem
-  50 metrů od velkých plavidel

Předpisy chrání plavce tak, že plavidla musí u břehu omezit rychlost 
na maximálně 10 km/h. Prostor u břehu je určen tak, že na velkých 
plochách  je  to  až 50 metrů  od břehu,  na menších až 25 metrů 
od břehu.

Kde platí úplný zákaz koupání

V blízkosti přístavišť, na trasách přívozů, ve vymezených 
plochách pro vodní lyžaře a skútry, ve vjezdech do přístavů
a přítoků, v blízkosti mostů, v plavebních komorách

Plujeme-li na nafukovacím lehátku 
nebo obdobném předmětu, musíme 
dodržovat pravidla jako koupající!



Máte nějaké nápady nebo připomínky 
pro Ministerstvo dopravy? Pošlete nám je na: 

PRIPOMINKY@MDCR.CZ

Znáte značky na vodních cestách?

povolené stání (na kotvě 
nebo vyvázání u břehu)

povolené kotvení, vlečení 
kotev, lan nebo řetězů

povolené vyvazování
u břehu

převozní lodě, které 
neplují volně

převozní lodě plující 
volně

plavba sportovních a rekre-
ačních plavidel povolena 
ve vymezených plochách 
pro vodní lyžaře a skútry

vodní plochy se vymezují 
ze zákona žlutými bójemi

jez

Žlutá válcová bóje, 
vymezuje vodní plochy
jen pro plavidla 
nebo činnosti vyjádřené 
břehovými signálními
znaky.

 označení plavidla 
když se z něj potápíme 
- vlajka „A“ mezinárodního 
vlajkového kódu

značky při vjezdu 
do přístavů nebo přítoků
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