
Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky

(Akreditovaný kurz do WW II)
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-týmová dynamika na vodě

-záchrana na vodě, první pomoc (specifika pro vodáky)



Historie vodáctví v ČR

●Letos (2013) slaví kanoistika v ČR 100 let organizovaného 

působení

●První kánoe Eduard Zinke – Roudnice (neujalo se)

●Kolem roku 1905 Jos. Rossler Ořovský – první kánoe

●- sjiždí první toky, kilometráž

●V r. 1912 zakládá vodní skauting a objednává 12 kánoí

●V r. 1913 svaz kanoistiky zemí českých – iniciuje J. Rossler 

Ořovský (restaurace Karla IV)

●Úspěchy na soutěžích mezi válkami

●- Brzák, Lastovička, Mott, Škarlant

●V roce 1936 mistrovství Evr. pořádané v ČSR

●V 70letech řada úspěchů v kat. MIX c2

●Po válce uzavřeno, pouze na MS, OH, kvalitní a progresivní 

lodní designy (na našich lodích závodí i repre USA)



Materiální zabezpečení

●Viz prakt. ukázka



Materiální zabezpečení

●Lodě

●creekovky



Materiální zabezpečení

●Lodě

●- riverrunner



Materiální vybavení

●Lodě

●-funboat



Materiální vybavení

●Lodě

●- rodeo



Logistika pořádání kurzů a zájezdů

Kam

●Dáno (klient má představu)

●Je třeba určit (vymýšlí instruktor)

●- velikost skupiny, schopnosti, věk, očekávání

●- dosažitelnost toku (vlak, bus, transit s vlekem...)

●- dopravní možnosti

●- aktuální podmínky na řece (vodní stav, průtok v kps)

●http://voda.gov.cz/portal/cz/

●http://www.raft.cz/

●http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabC

ontainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_2_Hydrologie&last=false

●- charakter vody (obtížnost)

●http://www.padlo.cz/reka/5/berounka/kilometraz.html

http://voda.gov.cz/portal/cz/
http://www.raft.cz/
http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_2_Hydrologie&last=false
http://www.padlo.cz/reka/5/berounka/kilometraz.html


Právo

●Na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 

500/2004 Sb. (+ akreditační číslo)

●Co to prakticky znamená – odpovědnost za zdraví a životy

●PROTO!: akreditace platí do WWII – instruktor se musí 

bezpečně pohybovat na vodě o stupeň vyšší

●- na jednoho instruktora max. 5 lodí

●- tedy max. 10 lidí (v kánoích, na barakách)

●- 1 raft, max. 8 lidí

●- zachraňujeme lidi, nikoli materiál viz případ Koubek na 

Mumlavě.

●Pozor na látky ovlivňující chování a reflexy: alkohol, tráva atd...

●Máte právo(a povinnost) při pochybnostech akci zrušit

●Pozor na profesní pojištění (nevztahuje se např. Alpenverein)



Navazující vzdělání

●Na základě § 3 odst.1 písm.f) zákona č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 108 

odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů akreditaci k provádění kvalifikace pro 

odbornou způsobilost "Cvičitel vodní turistiky”

●Do WW4 – lze komerčně pro cestovky a agentury



Týmová dynamika na vodě

Způsob vedení skupiny:

●Demokratický vůdce v kombinaci s osvíceným diktátorem

●- projednat a vyslechnout názory celé skupiny (ev. zástupce 

školy nebo instituce), ale rozhodnout dle vlastních pocitů a 

zkušeností (a aktuálního stavu všech elementů – stav vody, 

počasí, kondice partnerů)

●Pozor na rozpory mezi instruktory – řešit mimo klienty, 

případný kompromis (lépe konsenzus) prezentovat jako 

jednotné rozhodnutí

●Nezpochybnitelná autorita



Týmová dynamika na vodě

●Vedení družstva na vodě:

●První nejzkušenější – instruktor

●Jede tzv. na oko a najíždí stopu v nepřehledných místech 

signalizuje skupině (paží, pádlem)

●V případě nečitelné vody, překážek (jez, strom, stupeň...)

●zastaví skupinu a prohlíží (celá skupina) – instruktor určí kudy 

se pojede(je dobré zdůvodnit proč)

●- najíždí instruktor (jistota, nesmí se stát zachraňovaným)

●- následně poskytuje jištění ostatním ve skupině



Záchrana na vodě

Házečkou

●Podmínky:

●- plaváček je schopen aktivně spolupracovat

●- přehledná situace

●- vhodný terén (na vodě i na břehu)

●Po navázání kontaktu (křik, píšťalka) zachránce hází na 

zachraňovaného – na něj, nebo těsně pod něj po ve směru po 

proudu.

●- taktika se liší podle toho zda zachraňujeme z válce nebo v 

proudu

●http://www.nebezpecnejezy.cz/zachrana.aspx



Záchrana na vodě

●Upoutaný zachránce

●Podmínky:

●- plaváček není schopen aktivně spolupracovat 

(dezorientovaný, ve válci, v bezvědomí)

●- zachránců je více (2-3)

●Vesta s rychloodpalovacím popruhem, nůž!

●Zachránce aktivně doplave, uchopí za ramínka vesty a 

přitiskne zády na hrudník – zachránci na břehu vytahují



Záchrana na vodě

●Další možnosti -

●Záchrana lodí -

●Najede se špičkou kajaku, kanoe k zachraňovanému, kajakář, 

kanoista aktivně s plaváčkem vypádluje.

●Náročné na koordinaci

●Velké nebezpečí že se oba stanou zachraňovanými



Záchrana na vodě

●Po vytažení plaváčka je třeba zhodnotit zdravotní stav

●možnosti:

●-Tonutí a utonoutí

●-Traumat. Zranění (zlomeniny, vykloubeniny – hodně ram. 

kloub, řezné rány, potlučení - pozor na vnitřní krvácení, 

poranění páteře - krční)

●- Podchlazení

●- Šok

●Řešení dle první předlékařské pomoci:

●Vodácká specifika – při masáži srdce sundat vestu, při 

podchlazení pozor na neopren, šetrně sundavat helmu při 

záklonu hlavy, mažety na rukávech utají i masivní krvácení...)



Logistika záchrany

Rozdělit úkoly ve skupině – jmenovitě

●Telefon (nejlépe 112) ale i horská sl., záchranka....

●Záchránce ve vodě (plovoucí, vrhač házečky atd.)

●Navigátor sanitky

●Vedení akce (obvykle instruktor)

●Další možnosti volání:

●Spot, Epirb, VHF...


