
UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Diplomová práce 

Plánování, příprava a realizace 

vodáckých akcí 

Vedoucí diplomové práce: Zpracovala: 

Mgr. Petr O. Novotný, Ph.D. Andrea Lukešová 

Praha,2008 



Abstrakt 

Název tématu: 

Plánování, příprava a realizace vodáckých akcí. 

Cíl práce: 

Vytvořit materiál, který reflektuje současné trendy vodní turistiky, shrnuje legislativní 

podmínky a z nich plynoucí požadavky týkající se pořádání vodáckých akcí. Dále se zabývá 

způsobem výběru vhodného vodního terénu a správného vybavení pro zajištění bezpečnosti 

účastníků. 

Metoda: 

Sběr dat a relevantních informací. Dále posouzení a uspořádání získaného materiálu 

a začlenění vybraných informací dle cíle diplomové práce. 

Výsledky práce: 

Nové znalosti a informace z oboru vodních sportů, prohloubení vědomostí. Vytvoření 

uceleného zdroje informaci o plánování, přípravě a realizaci vodáckých akcí. 

Klíčová slova: 

vodní tok, vodácké vybavení, person~lní zajištění, nebezpečí na řekách, zásady 

pohybu na řece, záchranné akce, legislativní podmínky pro plavbu. 



Abstract 

Title of theme 

Planning, preparation and realisation ofthe river operation (trips). 

Aim ofwork 

The creation of a material, which reflects current trends of water tourism, summarizes 

legislative conditions and demands conceming holding of water aktions. It deals with 

the method of selection of the suitable water terrain and the appropriate equipment for 

the security of the trips participants. 

Method 

Collection of data and relevant information . Examination and layout of gained 

materials and incorporation of chosen information according to the aim of the thesis. 

Results of work 

New information from the field of water sports, deepening of knowledge. Formation 

of the comprehensive resource of the information about planning, preparing a realisation 

of water actions. 

Keywords 

water-course, equipment for water sports, staffing, danger on river, principle motion 

on riYer, rescue operation, legislative conditions of river navigation. 
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1 ÚVOD 
Vodní turistika patří mezi nejrozšířenější formy turistiky v České republice. V letních 

měsících se na českých řekách pohybuje značné množství lidí. Lze mezi nimi najít zkušené 

vodáky, kteří si uvědomují rizika s touto aktivitou spojená a vědí, jak předcházet případným 

potížím. Mnozí se však vydávají na vodu bez potřebných znalostí a zkušeností. 

V České republice umírá ročně pět až šest lidí v důsledku utonutí a mnoho dalších končí 

s vážným poškozením zdraví v nemocnicích. Příčiny jednotlivých nehod Český statistický 

úřad nezpracovává. Není možné určit, kolik nehod souviselo s vodáckým sportem. 

Domníváme se, že mnohdy dochází k přeceňování vlastních schopností a podceňování 

důležitých zásad. Zvýšení bezpečnosti je nutné zajistit na úrovni neorganizované vodní 

turistiky, kdy často dochází k přecenění vlastních sil a neuvědomování si možných rizik, dále 

na úrovni akcí organizovaných, kdy bezpečnost účastníků je přímo úměrná znalostem 

a zkušenostem instruktorů. 

Začínající vodáci by měli jezdit s vodáky zkušenějšími, případně využít vodáckých 

oddílů či agentur. Cestovní kanceláře, vodácké školy a některé půjčovny nabízejí vodákům 

komplexní služby (splutí s instruktory, vodáckou výstroj a výzbroj, dopravu). Průvodce 

či instruktory však většinou vídáme jako doprovod cizinců. Málokoho napadne, zda by tito 

profesionálové nemohli ze svých zkušeností nabídnout i něco jemu. 

Diplomová práce se věnuje odlišnostem a podobnostem při plánování, přípravě 

a organizaci výjezdů na vodu s ohledem na zdatnost a zkušenosti skupiny. Zaměřuje se 

na otázku výběru vhodné řeky, odpovídajícího vybavení a zajištění kvalifikovanými 

vedoucími. Při jejím zpracování byl kladen důraz především na zajištění bezpečnosti 

účastníků. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je vytvořit materiál, který by mohl pomoci vedoucím vodáckých 

akcí při odpovědném plánování a realizaci akcí spojených se sjížděním řek. 

, 
2.2 Ukoly vyplývající z cílů práce: 

1. Zmapovat dostupné informační zdroje. 

2. Vytvořit přehled podmínek realizace vodáckých akcí v ČR a v zahraničí. 

3. Popsat způsob výběru vhodného vodního toku. 

4. Popsat potřebné materiální vybavení. 

5. Popsat způsoby zajištění bezpečnosti. 

6. Závěrečná syntéza poznatků. 

7. Analýza skutečných událostí. 
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3 METODIKA ZPRACOV ÁNÍ 

3.1 Charakter práce 

Jedná se o teoreticko-empirickou práci popisného charakteru. 

Diplomová práce (dále jen DP) shrnuje současné legislativní podmínky a z nich plynoucí 

požadavky na personální zajištění. Dále se zabývá způsobem výběru vhodného vodního 

terénu a správného vybavení pro zajištění bezpečnosti účastníků. 

3.2 Metody práce 

1) Výběr zdrojů informací. 

2) Sběr informací a dat: 

a) prostudování odborné literatury a internetových zdrojů, 

b) využití vlastních vědomostí a zkušeností. 

3) Uspořádání získaného materiálu podle cílů a úkolů práce. 

4) Definitivní výběr informací pro začlenění do práce. 

5) Závěrečná syntéza poznatků. 
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4 VODNÍ TURISTIKA 

Vodácké aktivity se těšily a dodnes těší velké oblibě jednotlivců 

i široké veřejnosti. Pro děti, mládež i dospělé představují nejen formu sportu, ale hlavně 

slouží jako prostředek zábavy a rekreace. V dřívějších dobách byla vodní turistika spojena 

se spoustou komplikací, například omezená možnost půjčování vodáckého vybavení, 

problémy s dopravou apod. Každý byl odkázán na vlastní vybavení, jehož získání bylo 

složité, navíc materiály ani provedení neskýtaly takový komfort jako vybavení dostupné dnes. 

Složitá byla i doprava lodí k řece, na rozdíl od současnosti sice byla možnost přepravy lodí 

ČSD, nicméně i ta byla spojena s mnohými komplikacemi. Výběr míst, kam byla 

uskutečňována vlaková přeprava byl poměrně omezený. Často docházelo k tomu, že lodě 

nebyly dopraveny včas, nebo naopak bylo vyžadováno velké skladné při předčasném 

doručení. Problémem byla i doprava lodí z nádraží k řece a naopak. 

Po roce 1989 došlo dočasně k stagnaci vodní turistiky. Náhlá změna se dotkla například 

poměrů ve financování oddílů, byl nedostatek peněz na zajištění dopravy, 

nebo kvalifikovaných vedoucích, přestal fungovat dosavadní systém kvalifikací ČSTV. 

Současně s rozvojem podnikání se postupně rozvíjela i vodní turistika. V průběhu 

devadesátých let vzniklo několik půjčoven vodáckého vybavení, začaly se objevovat agentury 

zajišťující komplexní služby pro vodáky, problémy předlistopadového vodáctví vymizely. 

Velký rozvoj byl zaznamenám i v oblasti vybavení. S příchodem plastových lodí 

a nafukovacích člunů se vodní turistika zpřístupnila ještě širší veřejnosti. S tímto rozmachem 

souvisí i zvýšený počet nehod způsobený zejména tím, že organizované akce v některých 

případech nezajišťují kvalifikovaní jedinci a na vodu se vydávají skupiny lidí bez patřičných 

znalostí a dovedností. 
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Formy vodní turistiky 

Způsob organizace, zaměření a cíle mohou rozdělit vodní turistiku následujícími způsoby: 

Podle záměru podnikání: 

a) komerční vodní turistika - akce organizované cestovními kancelářemi, agenturami, 

vodáckými oddíly se zaměřením k vytvoření zisku, 

b) nekomerční vodní turistika - rekreační akce, sportovně rekreační akce a další bez 

zaměření k vytvoření zisku, 

c) školní vodácké kurzy - organizované v rámci sportovních výcvikových kurzů. 

Podle záměru k dosažení cíle lze vodní turistiku rozdělit do složek: 

a) Pohybová složka - zvládnutí účelné techniky pádlování je výsledkem postupného 

rozvoje schopností a osvojování si dovedností spojených s touto činností a je 

podmíněno fyzickými i somatickými předpoklady. 

b) Poznávací složka- při vodní turistice získáváme poznatky týkající se nejen vodního 

prostředí, ale celé oblasti, ve které se pohybujeme. Kromě zábavy a sportovního vyžití 

poskytuje možnost poznávat přírodovědné, kulturní i zeměpisné zajímavosti. 

c) Odborná a technická složka - kromě zvládnutí techniky pádlování je třeba dalších 

dovedností spojených s vodní turistikou. Tím mohou být například opravy defektů 

na vybavení a při vícedenních akcích dovednosti spojené s tábořením. 

Jako další kriteria pro členění vodní turistiky lze použít například úroveň zkušeností 

účastníků, jejich věkovou kategorii, délku plánované akce (jednodenní, dvoudenní, týdenní, 

nebo expediční), nebo cíl akce (POLÁŠKOVÁ, 2006). 
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5 PRAVIDLA, ZÁSADY A LEGISLATIVA 
SOUVISEJÍCÍ S VODNÍ TURISTIKOU 

v 

5.1 Organizace akcí v CR 

Při pohybu po vodních cestách, čímž se rozumí všechny vodní plochy, na kterých je 

možno provozovat plavbu, platí pro všechny, kteří se na nich pohybují povinnost řídit se 

zákony platnými pro tyto cesty. 

Podmínky plavby z hlediska zákonů o ochraně vody a ochraně životnfho prostředí 

Pro všechny formy vodní turistiky platí povinnost dodržovat podmínky zákona 

Ministerstva dopravy č.l14/1995 Sb. O vnitrozemské plavbě. Ten stanoví plavebně-provozní 

podmínky pro provozování plavby. Pro vodní turistiku jsou důležité § 24, 25, 28 a 29, 

které se zabývají způsobilostí k vedení plavidel i defmováním typů plavidel, včetně malých. 

Za malé plavidlo je považováno takové, jehož délka nepřesáhne 20m a na palubě může 

převážet maximálně 12 osob. Požadavky na vůdce takových plavidel jsou upřesněny v § 10 

vyhlášky č.224/1995 Sb. V něm je stanoveno, že loď smí vést pouze kvalifikovaná osoba, 

která je k plavbě tělesně i psychicky způsobilá, znalá předpisů a starší 15 let. Na vratká 

plavidla není vhodné brát děti do 3 let věku. Pokud se plavby zúčastní děti, či neplavci, musí 

mít plovací vestu po celou dobu plavby, v obtížných úsecích i přilbu. 

Zákon o vnitrozemské plavbě není jediný, kterým je třeba se při plavbě řídit, Dalším, 

jehož podmínky je třeba při pohybu po vodních tocích dodržovat je, zákon č.254/71 Sb. 

týkající se přímo užívání povrchových vod (tzv. Vodní zákon). Tento zákon řeší mimo jiné 

problematiku volného využití povrchových vod k plavbě, zákaz úpravy koryta řeky, 

poškozování břehů, těžení zeminy, odhazování předmětů nebo jiného znečištění vodního toku. 

Při provozování vodní turistiky je nezbytné dodržovat i zásady ochrany životního 

prostředí a respektovat pravidla a nařízení související s chráněnými krajinnými oblastmi 

a rezervacemi. 
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S upozorněním na možnosti pohybu a chování je nezbytné se seznámit na informačních 

tabulích, které jsou v každé oblasti v dostatečném množství, případně na portálech nebo 

informačních střediscích příslušných oblastí, povodí apod. 

v 

5.1.1 Nekomerční aktivity v CR 

Neformálních skupin, které se na řeky vydají soukromě, se netýkají žádná další oficiální 

omezení či povinnosti kromě výše uvedených zákonů o plavbě a vodních tocích. Takovým 

skupinám lze pouze doporučit určité zásady, které je vhodné dodržet pro zachování 

bezpečnosti skupiny. Z těch nejdůležitějších zmíním minimální počet účastníků ve skupině, 

ideální je skupina v počtu 4 - 6 jezdců na minimálně dvou plavidlech. Dalším důležitým 

bodem je pečlivé zvážení schopností a dovedností jezdců, zda ovládají techniku pádlování 

a umí "číst" vodu a těmto skutečnostem přizpůsobit výběr vhodného vodního toku a plavidla. 

Samozřejmostí je bezpečná organizace samotného splutí a zajištění dostatečného množství 

odpovídajícího vybavení. Není na škodu, když alespoň jeden z jezdců má potřebné teoretické 

znalosti a praktické zkušenosti se sjížděním řek a ovládá prvky sebezáchrany a záchrany. 

Pokud skupina nesplňuje výše uvedená doporučení, je nutné, aby při splutí zachovávala 

zvýšenou opatrnost a předešla zbytečnému riskování. 

Pro získání znalostí a zkušeností mohou zájemci absolvovat některý z kurzů, které nabízí 

vodácké školy. Náplň kurzů jednotlivých škol je odlišná, některé se zaměřují na zvládnutí 

techniky pádlování. Z několika takto zaměřených škol můžeme například uvést Kajakářskou 

školu Dronte (www.dronte.cz). Jiné školy se specializují na prvky sebezáchrany a záchrany. 

Příkladem školy zaměřené na záchranu je Vodácká škola záchrany (www.raft.cz/skola). Účast 

na kurzech Vodácké školy záchrany je podmíněna plaveckými dovednostmi a znalostí 

základních vodáckých dovedností. 

Zájemci o práci s dětmi mohou absolvovat kurz, obecně označovaný jako instruktor vodní 

turistiky. Tyto kurzy mohou poskytovat pouze organizace, které získaly akreditaci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT). Délka kurzu 

musí být minimálně 40 hodin, absolventi získají kvalifikaci, která by měla být dostačující pro 

nekomerční práci s dětmi. Pouze na základě této kvalifikace nelze získat živnostenský list, 

ale je možné na jejím základě vést vodácký tábor nebo výcvik. Do kompetencí vedoucího 

takové akce spadají veškeré organizační záležitosti. Tím se rozumí nejen organizace spojená 
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se splutím, ale i další záležitosti: výběr vhodné řeky, výběr účastníků, zajištění dopravy, 

zabezpečení stravování, táboření, zajištění bezpečnosti účastníků a další. 

v 

5.1.2 Komerční aktivity v CR 

Průvodcovská činnost sportovní, zaměřená nejen na vodní turistiku, se stala živností 

vázanou dle zákona č.209/2001 Sb. Dle tohoto zákona nelze bez příslušné kvalifikace 

podnikat, ani být v tomto oboru zaměstnáván. Pro získání živnostenského listu je třeba splnit 

jednu z těchto podmínek: 

• předložení diplomu a vysvědčení o absolvování vysoké, nebo vyšší odborné školy 

s uvedením specializace, 

• předložení dokladů vydaných institucemi akreditovanými MŠMT ČR nebo jiným 

ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována 

(např. osvědčení vystavené Fakultou tělesné Výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

v Praze), 

• ukončené středoškolské vzdělání a tři roky praxe v průvodcovské činnosti, 

• předložení dokladů o úspěšném absolvování kurzu u akreditované společnosti. 

Pokud není splněna alespoň jedna podmínka, nelze živnostenský list vydat a není možné 

v tomto oboru podnikat a žádná firma nesmí bez této kvalifikace osoby zaměstnávat 

(PTÁČEK, 2006). 

Pro rekvalifikaci je třeba získat licenci průvodce, která je vydávána pracovištěm 

akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Na základě osvědčení akreditovaných organizací získá zájemce oprávnění k vydání 

živnostenského listu pro: 

• průvodcovskou činnost horskou, 

• průvodcovskou činnost tělovýchovnou a sportovní: 

a) pro oblast cyklistiky, 

b) vodní turistiky a raftingu. 

Kurzy k získání těchto licencí se skládají ze tří částí (teoretické, zdravotnické 

a vybrané praktické specializace) v celkové délce 150 - 200 hodin. Každá část je samostatná 

a je zakončena zkouškou. 
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Zákon 209/2001 Sb. nebere v úvahu jednotlivé sportovní směry, spojuje vodácké 

průvodce například s cyklistickými. Navíc neexistuje žádný způsob kontroly nad cestovními 

kancelářemi a agenturami, zda skutečně zaměstnávají pouze akreditované průvodce. Z těchto 

důvodů zahájila Komise pro komerční rafting spolupráci s UNIVERZITOU PALACKÉHO 

v OLOMOUCI, FAKULTOU TĚLESNÉ KULTURY a UNIVERZITOU KARLOVOU 

v PRAZE, FAKULTOU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU s cílem vytvořit nový systém 

vzdělávání: 

A) v oblasti doplňujícího a rozšiřujícího studia: 

- licence instruktor školní vodní turistiky, 

- licence cvičitel vodní turistiky, 

- licence vodní záchranář, 

- licence cvičitel vodní turistiky a raftingu. 

B) v oblasti licencí komerčních zastřešené UNIVERZITOU KARLOVOU v PRAZE, 

FAKULTOU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU a Komisí pro komerční rafting při 

Svazu vodáků České republiky - zkoušet jednotným systémem absolventy školení: 

- Průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní - oblast vodní turistiky 

s omezením do stupně obtížnosti vodních toků WW III. 

- Průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní - Divoká voda a rafting (při 

splnění požadavků IRF v rámci přezkoušení zároveň žadatel může získat 

mezinárodně platné licence IRF raft guide a IRF trip leader). 

Nezávislá zkušební komise je tvořena zástupcem IRF a členy komise pro komerční 

rafting při Svazu vodáků České republiky. Podrobnosti týkající se kurzů a zkušebních 

požadavků potřebných k získání licence IRF lze najít na www.intraftfed.com, případně 

na www.kanoe.cz. 

v 

5.1.3 Skolní sportovně - vodácké kurzy 

Kromě podmínek uvedených v zákonech týkajících se plavby, ochrany vodních zdrojů 

či ochrany životního prostředí je vedoucí školních vodáckých kurzů povinen dodržovat 
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podmínky uvedené v Metodickém pokynu MŠMT č.j.: 37014/2005-25 z 22.12. 2005. 

Tento pokyn se zabývá podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT. 

Článek 16 tohoto nového pokynu rozvádí problematiku sportovně-turistických kurzů. 

Mimo jiné uvádí, že sportovní kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří zodpovídají 

za činnost instruktorů. Skupinu do třiceti žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, z nichž 

minimálně jedna musí být pedagogickým pracovníkem. Dále stanoví, že za každé družstvo, 

v kterém smí být maximálně patnáct žáků, zodpovídá jeden pedagogický pracovník. 

K samotné plavbě je v tomto pokynu zdůrazněno, že pedagogický pracovník zodpovídá za pět 

kanoí či kajaků, případně za dvě pramice či dva rafty. V obtížnějších podmínkách se počet 

lodí na jednoho pedagoga snižuje. 

Žáci musí být vždy vybaveni plovací vestou. Při splutí úseků dosahujících stupně 

obtížnosti WW II a vyšší, vestou a přilbou. 

Prioritou při organizování vodáckých kurzů je zajištění bezpečnosti účastníků. 

Pro minimalizování rizika je vhodné řídit se těmito doporučeními: 

1. Pro vodácké akce v tuzemsku zjistěte aktuální vodní stav a sjízdnost vybraného úseku. 

Pro zahraniční vodní turistiku se seznamte s pravidly provozování této činnosti 

v příslušném státě. Prostudujte kilometráž a zhodnoťte své schopnosti a vodáckou 

zdatnost pro vybranou trasu a její obtížnost. Nepřeceňujte své síly ani síly svých svěřenců. 

2. Účastník vodácké akce musí být plavec. 

3. Informujte žáky i zákonné zástupce před akcí o místě, době trvání, finančních podmínkách 

a celkovém průběhu kurzu, nutném vybavení a jiném potřebném materiálu. 

4. Žádejte informace o zdravotním stavu žáků a o jejich případných zdravotních omezeních. 

Vyžádejte si telefonní kontakt na zákonného zástupce. 

5. Na pozice vedoucích vodáckého kurzu berte pouze kvalifikované a zkušené instruktory 

kanoistiky a vodní turistiky s příslušným osvědčením odpovídajícím obtížnosti toku. 

Sami si ověřte fyzickou i technickou zdatnost svých kolegů. Důležitá je též psychická 

odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Samozřejmostí j e schopnost 

sebezáchrany a záchrany ostatních, zajištění záchrannými prostředky přiměřenými 

obtížnosti toku. 

6. Vyberte řeku podle optimálního či aktuálního vodního stavu, obtížnosti toku v souvislosti 

s výkonnostní úrovní účastníků a druhem materiálu, který máte k dispozici. 

7. Vyberte místa pro táboření z hlediska velikosti skupiny, možností stravování a nákupu, 

sociálního zázemí a lékařské pomoci. 
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8. Trasu, délku sjížděných úseků a časový rozvrh plavby připravte předem podle aktuální 

kilometráže. Z hlediska časového režimu kurzu je nutné brát v úvahu věkovou hranici 

a s ní spojenou tělesnou zdatnost. Podle ní lze plánovat rychlost pohybu skupiny 

ve vodním terénu. Přibližně lze stanovit, že na řekách WWijsou děti do 15 let schopny jet 

3-5 km/hod, 15-19let 5-6 km/hod. 

9. Zvolte a předem zajistěte způsob dopravy osob a materiálu do místa zahájení plavby. 

Pro dopravu vlastních lodí lze využít vlek upravený na jejich přepravu tažený autobusem, 

nebo osobním vozem. V současnosti lze také objednat příslušný počet plavidel a ostatního 

vybavení přímo v půjčovnách v horních částech toků. Oblíbená je i služba vodáckých 

cestovních kanceláří (dále jen CK), které nabízejí možnost dovezení potřebného počtu 

lodí a ostatního materiálu do místa zahájení plavby a na konci kurzu si lodě ze 

smluveného místa odveze. Většina CK nabízí i možnost pronájmu vozidla na bezpečný 

převoz věcí mezi tábořišti. 

10. Vyberte variantu sjíždění řeky bez zavazadel (zavazadla přepravuje mezi tábořišti najaté 

auto), nebo plavbu se zavazadly chráněnými v PE barelech. 

ll. Zajistěte vhodnou vodáckou výzbroj a výstroj z hlediska obtížnosti řeky, klimatických 

podmínek, věku a technické zdatnosti účastníků. Do 15 let jsou plovací vesty povinné bez 

rozdílu obtížnosti. Lodě je nutné zabezpečit proti potopení nafukovacími vaky. Na řeky 

od obtížnosti WWll jezděte s krytými loděmi a vhodným ochranným oděvem, vestami 

a přilbami. 

12. Samozřejmostí je mít záchranné pomůcky - házecí pytlíky, karabiny, lano. 

13. Na řece se pohybujte v přiměřeně velkých skupinách (cca 10) kanoí či kajaků. Vedoucí 

jede první a na základě zkušeností určuje optimální dráhu průjezdu terénem. Lodě jedou 

za sebou, v přiměřeném rozestupu vzhledem k obtížnosti a šířce toku. Na každých 5 kanoí 

či 5 kajaků (2 pramice či 2 rafty) jede jeden zletilý instruktor. Skupinu lodí uzavírá opět 

instruktor. 

14. Obtížnější úseky před proplutím prohlédněte ze břehu a určete nejbezpečnější způsob 

projetí. Vysvětlete svěřencům způsob jízdy a projeďte místo jako první. Připravte se pod 

překážkou na záchranu a teprve pak posádky sjíždějí na určený pokyn K další plavbě 

vyjíždíme teprve po projetí celé skupiny. 

15. N ezapomeňte na doplnění tekutin a občerstvení cestou. 

16. Doporučený pobyt na vodě je od 9:00 do 17:00 hodin. Odpočinek na tábořišti je příjemné 

využít jinými typy činností dle věku a zájmu žáků či studentů - hry v přírodě, míčové hry, 

vycházky do okolí atd. 

- 19 -



17. N ezapomeňte s sebou základní lékárnu pro běžná ošetření. O případných úrazech včas 

informujte zákonné zástupce a sepište protokol o úrazu (POLÁŠKOVÁ, 2006). 

5.1.4 Dětské tábory 

Vedoucí akce, jeho zástupci a další dospělé osoby, které se akce zúčastní jako dozor, musí 

doložit tzv. posudek o zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení není požadováno 

u zdravotnických a pedagogických pracovníků. Dalším požadavkem je zabezpečení pitné 

vody a zajištění hygienicky nezávadného stavu zařízení. 

Při organizování akcí pro děti je třeba vycházet z publikace Bezpečnostní pravidla 

činností s dětmi a mládeží, ve které Česká rada dětí a mládeže (dále jen ČRMD) stanovuje: 

"Pro vodácké akce musí vedoucí absolvovat zvláštní školení bezpečnosti práce a získat 

příslušnou kvalifikaci cvičitele či vedoucího vodní turistiky. Na každých 5 účastníků mladších 

18let musí být jeden kvalifikovaný plnoletý vedoucí." 

Další potřebné informace lze získat v metodickém pokynu Právní minimum vedoucího 

dětského kolektivu, kterou je možno najít i na serveru ČRDM (www.crmd.cz). 

V případě, že na financování akce budeme čerpat dotace z MŠMT, je třeba splnit některou 

z uvedených podmínek: 

absolvování střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy pedagogického 

směru, 

- absolvování kurzu pedagogického minima, 

- absolvování kurzu přípravy vedoucích organizovaného akreditovanou organizací, 

nebo občanským sdružením. 

Jiné podmínky nejsou kladeny, a to ani v oblasti týkající se odborné způsobilosti. Záleží 

pouze na pořadateli akce, který odpovídá za bezpečnost účastníků a vyškolení zaměstnanců 

(PTÁČEK, 2006). 
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5.1.5 Komerční aktivity v zahraničí 

V zemích Evropské unie a mimo ni není možné provozovat rafting bez komerční licence, 

kterou udělují akreditované organizace v dané zemi. Pro udělení licencí platných 

v jednotlivých zemích nejsou stanoveny jednotné podmínky a požadavky. 

Mezinárodní raftingová organizace (dále jen IRF) vypracovala standardy pro profesionální 

průvodce raftingu, které vychází z již fungujících systémů světových raftových velmocí. Státy 

Evropské unie se do systému zatím ve většině případů nezapojily. 

V České republice se od připojení k systému školení v roce 2001 podařilo vytvořit 

metodiku školení, která vyhovuje zákonům České republiky a zároveň odpovídá standardům 

IRF. Obě zkoušky byly sloučeny, zájemci získají českou licenci potřebnou pro získání 

živnostenského listu i licenci IRF. 

Přehled licencí udělovaných Mezinárodní raftingovou organizací IRF: 

- Guide (vůdce člunu, kormidelník) 

- Trip leader (vedoucí výpravy) 

- Instructor 

- Assesor 

První opravňuje k vedení pouze jednoho raftu, druhý k vedení celého zájezdu. Zájezd 

komerční kanceláře dle pravidel IRF by měl vypaďat tak, že na každém raftu bude minimálně 

jeden průvodce s licencí IRF vůdce člunu a na celém zájezdu minimálně jeden průvodce 

s licencí IRF vedoucí zájezdu (www.intraftfed.com). 

Podrobnosti k udělovaní licencí IRF, včetně požadavků, lze najít 

na www.intraftfed.com, případně na www.kanoe.cz. 
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6 PLÁNOVÁNÍVODÁCKÉAKCE 

Při plánování vodáckých akcí by na prvním místě měla být bezpečnost jejích účastníků. 

Proto je třeba věnovat příslušnou pozornost všem aspektům, které by mohly průběh akce 

ovlivnit. To znamená nejen vybrat vodní tok odpovídající schopnostem a dovednostem 

účastníků, ale též zajistit odpovídající vybavení v dostatečném množství a zajistit bezpečné 

splutí. 

6.1 Výběr vhodného vodního toku 

Výběr řeky je jedním z faktorů, které mohou ovlivnit průběh celé akce. Je nutné zvážit 

všechny okolnosti a výběru věnovat patřičnou pozornost. Při rozhodování nám může pomoci 

vodácká literatura, internet, nebo lze čerpat ze zkušeností vodáků. 

V prvé řadě je třeba zjistit, jaký stupeň obtížnosti vodních toků odpovídá úrovni 

schopností a vodáckých dovedností účastníků. Dále je nutno vybrat úsek řeky, řeku, případně 

oblast s výskytem vodních toků odpovídající obtížnosti. Zvolený typ se následně promítá 

v potřebném vybavení. 

Důležité je získat informace o tom, za jakých okolností jsou jednotlivé řeky sjízdné, 

co za jakých podmínek můžeme od které řeky očekávat a kdy je lepší od plavby upustit. 

Při plánování je třeba věnovat pozornost i dalším informacím, jako je možnost 

kempování, stravování a dopravy. Všechny tyto skutečnosti je třeba zohlednit při přípravách 

jednotlivých etap, případně celé akce. Při přípravě časového harmonogramu je nutné počítat 

s časovou náročností prohlížení obtížnějších a nepřehledných úseků. 

U akcí směrovaných do zahraničí musíme klást důraz na informace o dostupnosti řek, 

nejen o nástupních a výstupních místech, ale také po délce sjezdu. Je-li řeka hůře dostupná, 

je nutné mít připraven plán evakuace, resp. způsob přivolání záchrany v případě potřeby. 

Nejobsáhlejším zdrojem informací o vodních tocích jsou kilometráže. Ty obsahují 

základní informace o řece, uvádějí její charakter, stupně obtížnosti jednotlivých úseků, spád, 

délku a podrobně popisují místa důležitá z vodáckého pohledu včetně uvedení říčního 

kilometru. Další důležité informace týkající se vodních toků lze získat ve vodáckých 

průvodcích. Ty jsou zaměřeny nejen na informace o vodních tocích, ale též na oblast, ve které 

se vyskytují. 
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Charakteristika řeky Ohře 

Nevýhodou tištěných kilometráží je obtížnost jejich aktualizace. Informace zveřeJněné 

na internetových portálechje možno aktualizovat prakticky okamžitě. 

Velmi kvalitně zpracované rozbory řek lze najít na serveru www.raft.cz. Je zde 

definován charakter řeky, kilometráž, podmínky sjízdnosti i náročnost. 

Pro názornost byla vybrána charakteristika řeky Ohře: 

• Pramen: Smrčiny v Německu 

• Délka toku (sjízdné) v km: 242 

• Obtížnost: 

Úsek Říční km Obt(žnost 

horní Cheb- Loket 239.8- 191.1 zwc 

střední Loket - Stráž nad Ohří 191.1 - 146.2 WWI+ 

Stráž - Rašovice 146.2 - 126.0 ZWB 

dolní Rašovice - hráz přehrada 126.0 - 103.0 ZWB 

hráz- ústí do Labe 103.0 - 0.0 ZWB 

Obrázek 1 -Rozdělení úseků (http://www.raft.cz/cechy/ohre.aspx?ID _reky=12) 

V další části je definováno, pro koho je řeka určena, kdy je sjízdná a jaké vyžaduje 

schopnosti vodáků v jednotlivých úsecích: 

• Podmínky: turistická řeka vhodná pro více denní putování. Většina jezů je bez 

propustí a některé jsou velmi nebezpečné. 
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• Sjízdná na čem, kdy, pro koho: 

úsek kdy Vodočet 
Aktuálně CHMU ze dne Aktuální 
30.1.2008 v 7 h • sjízdnost 

.. .. - ------ -- -. 

horní a většinou Kari. Vary: 45 
střední celoročně cm 

--t 
95cm (39,3 m3/s) 

dolní celoročně Žatec: 30 cm 99cm (34,5 m3/s) § 

Obrázek 2 - Podmínky sjízdnosti (http://www.raft.cz/cechy/ohre.aspx?ID _reky=12) 

• Charakter řeky: 

šířka, I typ doporučeno I rychlost Úsek typ okolí 
koryta i lodě pro plavby 

I , ---·--

J louky, pak lesy 
I 

horní :8- 10m a 1 v , 

začátečníky 4- S km/h 
údolí 1 

otevrene 

I r---

J ''d r Svatošských j t v , 
střední 10m iU Ol 

začátečníky 7 km/h 
; skal 

o evrene 
.. ---- . -

f 
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Obrázek 3 - Charakter řeky (zdroj: http://www.raft.cz/cechy/ohre.aspx?ID_reky=12) 

Přesto je nutné prostudovat poznámky, které varují před možným nebezpečím: 

• Nebezpečný úsek: pozor na jezy - Tuhnice ř.km 178.3 před KV, Cheb (Ottův jez) 

ř.km 240, Kynšperk ř.km 218.6, Královské Poříčí 200.8 - ostré kameny, 

Loket 191.7 -!arseny a hlavně na jez v Radošově ř.km 158. Většinou jsou označeny 

výstražnými tabulkami (http://www.raft.cz/cechy/ohre.aspx?ID _reky=12). 
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6.1.1 Vodní tok a jeho klasifikace 

Přecenění možností či schopností ať už jednotlivce nebo skupiny může mít negativní vliv 

na průběh celé akce. Předpo~ladem správného vyhodnocení je dobrá znalost klasifikace 

vodních toků a informací o tom, jaké dovednosti jednotlivé obtížnosti vyžadují. 

Základní označení obtížností: 

- Pro klidné vody (uměle vytvořené vodní nádrže, údolní přehrady, rybníky, zatopená 

štěrkoviště a lomy) se dříve používala tři označení ZWA (stojatá voda) ZWB (klidná 

a slabě proudící voda) a ZWC (voda mírně proudící). 

- Obtížnost proudících vod, jako jsou potoky, řeky, náhony a plavební kanály 

se v současné době klasifikuje do šesti stupňů WW I - WW VI. Pro jemné rozlišení 

se tyto stupně ještě doplňují znaménky "+" a "-" kdy znaménko "+" označuje větší 

obtížnost a znaménko "-" obtížnost menší. Umělé stavby, nebo jezy se do klasifikace 

nezahrnují. Je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost, neboť mnohdy uváděnou klasifikaci 

přesahují (PTÁČEK, 2006). 
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Klasifikace obtížnosti vodních toků: 

KLASIFIKACE OBTÍŽNOSTI VODNÍCH TOKŮ 
stupeň název charakteristika požadavky na jezdce vybaveni zajl§těnl přlklady 

~ stojatá až proudlcí přehledné toky o rychlostí znalost základního záběru otevřené lodě zajištěné Lužnice v úseku 

proudu okolo 5kmlhod a řízeni lodi proti pototpenl Suchdol-Tábor 

(plovacl vesty) za průtoku okolo 1Om3/s 

malé toky stojatá až proudlcl nepfehledné toky, úzké dokonalá znalost řlzenl otevřené lodě zaji~těné Dračice 

zarostlá koryto s meandry lodi, znalost taktiky jlzdy proti pototpenl Tismenice 

plovací vesty,helmy 

WWI lehká pravidlná proudnice, znalost zpětného záběru otevřené lodě zajl~těné Střela v úseku 

malé peřeje s pravidel- a řlzenllodl, při del~l tůře proti pototpeni Rabštejn-

nými vlnami, ostré fyzická kondice plovaci vesty,helmy Mladotice, 

meandry, zarostlé břehy průtok 6m3/s 

WWII středně těžká nepravidelná proudnlce znalost všech technických otevřené lodě slalomového Sázava pod Krhanicemi 

střed ni peřeje prvků pro tekoucí vodu, typu, lépe zavřené, helma za 20-30 m3/s 

s nepravldeln.ými vlnami kondice plovacl vesta, doporučen Branná pod Jindřichovem 

malé válce a viry, jež lze házeci vak a jlzda 

objet, nlzké stupně, ve skupinách 

malé peřeje v úzkých 

meandrujících a nepře-

hledných korytech toků 

WWIII těžká nepravldalná proudnice, velmi dobré ovládáni lodi jen kryté lodě, lépe Labe v úseku 

nepfehledné průjezdy, znalost všech záběrů C1 a K1, vesty, helmy, od Labské 

vysoké neprsvidelné vlny čteni vody, trénovanost, házecl vak, jízda na Kukačku 

válce, viry a karfioly, znalost eskymáckého ve skupině při 20m3/s 

střednl peřeje v úzkých obratu vhodná 

zarostlých korytech 

WW IV velmi těžká dlouhé peřeje s vysokými velmi dobré ovládáni lodi en kryté lodě, lépe Jizers v úseku 

vlnami, válci, viry, karfioly, znalost všech záběrů C1 e K1, vesty, helmy, z Mýta 

zaiHé kameny, vysoké členi vody, trénovanost, házeci vak, jlzda pfl stavu 60 

stupně, nepřehledné eskymácký obrat nutný ve skupině, oděv typu 

průjezdy, prohlídka větší- kondice, trénovanost neoprenu potřebný, 

nou nutná zkušenosti z takovýchto organizovaná jizda 

terénů v družstvu, záchranné 

prostředky (úvazky, lana, 

karabiny), vhodné 

zajišťovat ze břehu 

ww v krajně těžká extrém ni peřeje, vsoké eskymácký obrat speciální lodě pro tento Vltava pod 

stupně, těžké válce - nezbytný, velmi dobré typ sjezdů, vesty, helmy, čertovou stěnou 

prohlidka nezbytná kondice (i psychická), házecl vak, jlzda za průtoku 25m3/s 

znalost záchrany, ve skupině, oděv typu 

zkušenost z terénů IV neoprenu potřebný, 

organizovaná jlzda 

v družstvu, záchranné 

Obrázek 4 - Klasifikace obtížnosti (LOSKOT a kol., 1999) 
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Pro získání komplexního náhledu na otázku obtížnosti řek v ČR uvádíme mapu řek 

se znázorněním jejich klasifikace. 

www.r1ft.c1 
-'WW'Voi'WW'"'I --lY --· --· ~:zwc -zw• -zwA 

__ ,. .. _". 
- www 
- wwm --· - J.WC 
- awa 
-I.WA 

www.nft.a 

Obrázek 5- Mapa řek ČR (http://www.raft.cz/mapa_c.aspx) 

-WWVoiWI0\'1 
-WWIV --11 _,. ... 
··-- IWC --· -zwA 

-wwvo1"""' -wwiV 
-WWII --· -J&Wt 
-ZWB 
-zwA 

Z této mapky je zřejmé, že na našem území převládají řeky s obtížností stupně sjízdnosti 

WW I-II. Pro běžnou vodáckou turistiku, je tento stav optimální. 

Při nadměrném stavu vody přestávají být řeky využitelné pro běžnou turistiku a stávají 

se rájem zkušených vodáků s patřičnými znalostmi a vybavením. V tomto směru mohu uvést 

i vypouštění přehrady na Labi, které v horním úseku dosahuje stupně obtížnosti WW III 

(místy až WW IV), nebo úsek Vltavy mezi hrázemi Lipno I a Lipno II, kde místy dosahuje 

až stupně WW V+. Tyto řeky jsou rájem zkušených Yodáků, běžná turistika je zde 

nepřípustná. 

6.1.2 Spád 

Spád není po celé délce toku stejný, proto zjišťujeme spád jen v kratších úsecích, nebo jen 

v těch úsecích, které budeme· sjíždět. Jeho velikost lze snadno spočítat, když se rozdíl 

nadmořských výšek začátku a konce určitého úseku toku vydělí délkou tohoto úseku. A však 

vypočítaný výsledek ukazuje průměrný spád, to znamená, že nezahrnuje terénní zlomy nebo 
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jezy. Pokud se v počítaném úseku vyskytují jezy nebo vodopády, je třeba od celkového 

výškového rozdílu odečíst součet jejich výšek (ŠKRANC a kol., 1996). Spád může mnohé 

napovědět v případě, že organizátorům není při přípravě akce známa obtížnost toku. 

Spády jsou vyjadřovány v promilích (0
/ 00) a obtížnost toku lze přibližně určit následujícím 

způsobem: 

- spády do 2 °/00 nejsou vodácky náročné, 

- obtížnější terény lze očekávat při spádech do 8 °/00 , 

- · pokud spád přesahuje 8 ° I oo jedná se o terény vodácky náročné, 

- přesahují-li 20 °/00, lze očekávat terény nejvyšší obtížnosti (ŠKRANC a kol., 1996). 

6.1.3 Průtok 

Označuje množství vody, které za 1 sekundu protéká příčným průřezem koryta řeky, 

vyjadřuje se v metrech krychlových za sekundu. Průtok v řece se neustále mění, je platný 

pouze pro určitou dobu (LOSKOT a kol., 1999). 

Velikost průtoku řeky rovněž může pomoci při posuzování její obtížnosti, je však nutné 

zohlednit její velikost. Například je-li řeka úzká, průtok kolem 30m3/s již může znamenat 

velmi těžkou obtížnost. Naproti tomu, na 100m široké řece zvýšení průtoku o 50m3/s 

ovlivňuje její obtížnost pouze nepatrně (ŠKRANC a kol., 1996). 

Pro důkladný odhad průtoku je nutné znát další souvislosti: 

a) odkud řeka pramení (v řece ledovcového původu bude přibývat vody, čím teplejší počasí 

bude, odpoledne bude více vody, než ráno, a naopak řeka, která pramení v bažinatých 

oblastech bude mít stabilnější stav a kolísání zde nebude tak prudké), 

b) jaké má povodí (kolik má přítoků, jak jsou tyto přítoky velké, úroveň zalesnění terénu), 

c) jaký charakter má krajina, kterou řeka protéká (prudké svahy, mírná pahorkatina), 

d) geologické složení (pískovec, krasová oblast), 

e) množství srážek v uvažovaném období a povětrnostní situaci (ŠKRANC a kol., 1996). 
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Měření průtoků 

Velikost průtoku se určuje nepřímo z rovmce Q=S.v. Kde S je průřez korytem 

(vypočítá se jako šířka koryta x výška vodního sloupce) a v je místní rychlost proudění (mls). 

Příklad yýpočtu: v konkrétním místě na řece byla šířka odhadnuta na 5 metrů, průměrná 

hloubka na 50cm a rychlost proudu na 2m/s. 

S=5x0,5=2,5m2 

Q=2,5x2=5 (m3/s) 

Z takto odhadnutého průtoku v kombinaci se spádem je možné usuzovat na sjízdnost 

toku (PTÁČEK, 2006). 

Typy průtoků: 

průtok přirozený - průtok vody v toku s přirozeným hydrologickým režimem 

(neovlivněný například vzdutím hladiny vlivem vodní stavby), 

- průtok ovlivněný- průtok vody v toku s ovlivněným hydrologickým režimem, 

- průtok setrvalý - průtok, který se po delší dobu výrazně nemění, 

- průtok nadlepšený - průtok záměrně zvětšený nad hodnotu přirozeného průtoku, například 

doplňováním vody do toku z nádrže, 

- průtok průměrný - aritmetický průměr všech odtoků za uvažované období {PTÁČEK, 

2006). 

Aktuální průtoky českých řek je možné zjistit na serveru Českého hydrometeorologického 

ústavu, nebo senřerech jednotlivých podniků povodí (povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře 

atd.). U zahraničních řek lze průtoky zjistit například na serveru www.vodak.zlin.cz. 

6.1.4 Vodní stav 

Vodní stav je stanovení výšky vodní hladiny v toku nebo v nádrži nad nulou vodočtu 

a udává se v cm. Je zjišťován vodočetnými vodoměmými stanicemi, které tvoří síť. Aktuální 

stavy lze sledovat na webových serverech Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen 

ČHMÚ) a jednotlivých povodí {PTÁČEK, 2006). 
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Pro znázornění byl vvbrán stav řeky Ohře zveřejněný na serveru ČHMÚ dne 30.1.2008. 

Jak můžeme vidět na obrázku 6, na tomto portálu lze získat informace o aktuální výšce 

hladiny, průtoku, ale také výhledovou situaci na několik dalších dní. 
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Obrázek 6 - Vodní stav, Ohře (http://hydro.ehmi.cz/hpps/stdprfdyn.php?seq=307297) 
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Vodočet je jednoduché měřidlo, které slouží ke sledování vodního stavu ve vodních tocích 

a nádržích. Základem tohoto zařízení je lať s vyznačenou stupnicí (obrázek č.7). 

Zvláštním druhem jsou plovákové vodočty, jejichž stupnice je na kovovém, nebo 

plátěném pásu. Speciální jsou vodočty maximo - minimální pro záznam extrémních poloh 

hladiny. Jiným druhem jsou rozdílové vodočty, používané na vodních dílech pro zjišťování 

spádu. 

Podle uspořádání jsou vodočty svislé (na svislé nábřežní zdi, mostním pilíři, pilotě 

apod.), svahové (ve sklonu břehu), dělené (na několika nosičích). Vodní stavy se pozorují 

občas, nebo pravidelně jednou až třikrát denně (PTÁČEK, 2006). 

Obrázek 7 - Vodočet Dvoreček na Hamerském potoce (www.zralok.estranky.cz/fotoalbum/fotky -z
vody/hamerak-2007/2350} 
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7 VYBAVENÍ 

Základem bezpečnosti vodáckého sportu je vhodná výzbroj a výstroj. Výzbrojí rozumíme 

loď a pádlo, do výstroje řadíme přilbu, vestu, oblek, obuv, rukavice a další. Množství a typ 

výzbroje a výstroje je třeba přizpůsobit vybraným řekám, délce akce, zkušenostem účastníků 

a jejich počtu. Musíme zohlednit též vzdálenosti řeky od dopomoci, možnosti zásobování a 

povětrnostní podmínky. 

Vybavení nelze podcenit, vždy je zapotřebí mít dostatek ochranných prostředků pro 

každého účastníka akce. Dále dostatek náhradního vybavení (hlavně pádel) a záchranných 

prostředků. Pokud se jedná o skupinově organizované akce, musí být zajištěna kontrola 

vybavení před každým výjezdem. 

7.1 Lodě 

Původně kanoe i kajaky sloužily jako prostředky ke shánění obživy. Postupem času se 

měnil nejen účel použití, ale též použitý materiál. Z původních plavidel dlabaných ze dřev~ či 

plavidel z březové kůry se postupně stávaly lodě s kostrou z latí potaženou plátnem. 

V průběhu 20. století, kdy byl v materiálech i tvarech zaznamenán největší vývoj, se k výrobě 

začala používat vodostálá lepidla či kombinace organických pryskyřic s tkaninami. 

Fenoménem v materiálech poslední doby, hlavně v oblasti vodní turistiky, je neomylně plast a 

materiály používané k výrobě nafukovacích plavidel. 

Tvary i materiál jsou v současné době přizpůsobovány potřebám konkrétních 

vodáckých disciplín (rychlostní, slalomové, sjezdové, turistické). 

Po převržení se lodě plní vodou a jsou hůře manipulovatelné. Lodě vyrobené z těžších 

materiálů mají tendenci klesat ke dnu. Abychom tomu předešli, zabezpečují se lodě určené 

pro turistiku různými způsoby: 

- vzduchová komora - uzavřený prostor ve špičkách - nevýhodou je nutnost dofukování, 

náročná oprava při proražení, zvýšení hmotnosti lodi, 

- nafukovací míče, vaky - nejjednodušší varianta - vkládají se do špiček lodi 

a připevní, 

- prostor ve špičkách se vyplní lehčeným polystyrenem. 
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Typy lodí: 

Kanoe C1 "ednomístné 

C2 dvoumístné 
C3 a více pro 3 a vice jezdců 
T2,T3 atd. ~urístícká 2,3 a více jezdců 

Kajak K1 'ednomfstný 
K2 dvoumístný 
F1,F2 skládací nafukovací 

pro jednotlivce, i dvojici 

Pramice lichý počet, nejčastěji 5, 
nebo 7 jezdců 

nafukovací R2 dvoumístné 
R4, R6 atd čtyř, šesti a více místné 

Kanoe 

Cl, C2 - uzavřené singl a deblkanoe určené pro jízdu na divoké vodě. Na rozdíl 

od turistických lodí jsou jezdci blíže k sobě (dále od špic) a v lodi klečí. 

Turistické lodě se od závodních liší nejen vzdáleností jezdců, ale i tvarem. Jsou o něco vyšší, 

čímž je zvýšen jejich výtlak. Lze je rozdělit na kanoe: 

• otevřené - bez paluby - vhodné pro splutí do stupně obtížnosti WW I, případně lehčího 

WWII, 

• polouzavřené - kryté přední i zadní špička a luby - vhodné pro sjíždění menších peřejí až 

do stupně WW II, s použitím krycí zástěry lze sjíždět peřejnaté úseky až do obtížnosti 

WWIV, 

• uzavřené - v palubě pouze dva otvory pro jezdce - nejsou vhodné pro delší túry, slouží 

spíše pro náročnější formy vodní turistiky nebo slalom. 
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Kajaky 

Allround - dlouhé, objemné, stabilní, ale hůře manipulovatelné lodě. Délka se pohybuje-okolo 

3 metrů, výtlak zhruba 250litrů Gede rychle, nezatápí se). Vhodné pro začátečníky, pohodové 

jezdce i expediční sjezdy. 

Playboat- lodě pro agresivní jízdu. Dobře reagují, jsou živé, na větším průtoku umožňují 

provádět některé akrobatické prvky. Vhodné pro zdatnější jezdce. Délka 2,3 až 3metry, výtlak 

200-250 litrů. 

Creekboat - krátké lodě s velkým objemem. Vhodné pro sjíždění extrémně obtížných toků 

s velkým spádem. Délka 2-3 metry, výtlak 260-320 litrů. Možno je použít i na řeky s nižší 

obtížností, není třeba vyspělého jezdce. 

Rodeoboat - určený pro jízdu na jednom místě, vlně či válci. Obratný, tvary umožňují 

provádět akrobatické prvky (figury). Točivý, pomalý, málo nosný, výtlak soustředěn kolem 

jezdce, málo pohodlný. Vyžaduje peďektní zvládnutí techniky i fyzickou zdatnost. 

Sguirt- minimální výtlak, ostré hrany a propadlé paluby. Krátké a ploché lodě určené pro 

freestyle (www.boatpark.cz/clanky, 2008). 

Seekajak - kajak určený pro jízdu na klidné hladině. Délka se pohybuje okolo 4 metrů, 

poskytuje dostatek prostoru pro jezdce i uložení zavazadel. 

Pramice 

Jsou otevřená vícemístná plavidla charakteristická dobrou stabilitou a snadnou 

ovladatelností. Většinou je využívají dětské vodácké oddíly pro putování po řekách. 

Nafukovací plavidla 

Rozvoj používání nafukovacích plavidel byl způsoben skutečností, že doprava 

složených nafukovacích člunů do méně přístupných míst (např. při expedicích, plavbách 

v nepřístupném horském terénu) je snazší nebo dokonce jediná možná. Dalším důvodem 

rostoucího rozvoje je možnost využití zvláště větších plavidel pro terény, které byly pro 

klasické sportovní lodě nesjízdné. Velkých člunů je využíváno rovněž ke komerčním účelům. 

Nafukovací plavidla jsou konstruována z bočních válců (některé jsou dvoukomorové), 

sedaček, dna, polopaluby, upevňovacích ok a popruhů pro jezdce v lodi a ze záchytných lan. 

Boční válce slouží jako hlavní nosné části člunu, mají zvednuté obě špičky pro lepší nájezdy 

do vln a válců. Sedačky slouží jako opora pro posádku, pomáhají udržovat příčný tvar lodi. 

Mohou být nafukovací, plastové, nebo dřevěné. Do člunů se připevňují šněrováním. 
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Dno je řešeno podélnými válci, které jsou pro zlepšení odtoku vody s bočními válci 

sešněrovány. Samovylévání bývá řešeno drenážními otvory. Oka a záchyty pro posádku 

vytváří dostatečnou reakci při záběrech a dovolují rychlé opuštění člunu při převržení. 

Záchytná lana obepínají celou loď a slouží jako držadla pro plovoucí členy posádky. Vnitřní 

oka slouží pro uchycení "házeček", příruční cestovní bagáže, lan a dalších nezbytností (BÍLÝ, 

KRAČMAR, NOVOTNÝ, 2001). 

Nafukovací plavidla, zvláště rafty, jsou pro splutí klidných toků (do WW I-) nevhodná 

díky velkému odporu vůči vodě. 

7.1.1 Materiály používané na výrobu lodí 

Dřevo - původní materiál, v dnešní době málo používaný. Vysoká cena, křehkost, náročná 

údržba i opravy. 

Laminát - základem kompozitových materiálů jsou tkaniny, které jsou prosycovány 

organickými pryskyřicemi, nejčastěji polyesterovými, nebo epoxydovými. Tkaniny se 

používají skelné (relativně levné, snadná oprava), kevlarové (lehké a drahé, obtížná oprava) 

a uhlíkové (lehké, pevné, ale křehké). Uhlíkové tkaniny se často kombinují s kevlarem, nebo 

skelnými tkaninami (www.malypruvodce.cz/i voda/turlode.htm, 2008).. 

Plasty - (polyetylén) v nezávodních disciplínách vodní turistiky stále více oblíbený materiál 

pro výrobu lodí. Je to velmi odolný, termoplastický, dobře zpracovatelný a recyklovatelný 

materiál. Oproti laminátovým lodím odolnější proti nárazu, pokud dojde k proražení, je jeho 

oprava složitější. Výroba probíhá buď tlakovou technologií, při níž jsou granule polyetylénu 

rovnoměrně natavovány při teplotě přesahující 125°C a poté přetlakem napouštěny do formy, 

nebo rotační technologií, při níž jsou granule polyetylénu nasypávány do pomalu rotující 

formy a natavovány do uvedené teploty tak, aby přesně vyplnily žádaný tvar. 

Při výrobě lodí se využívá buď jedné vrstvy polyetylénu, kdy se zvýšení pevnosti 

dosahuje větší tloušťkou namáhaných partií, nebo kombinací s polyuretanovými vzpěrami 

(lodě vyrobené z jednovrstevného polyetylénu jsou těžší, špatně opravitelné, materiál sám 
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o sobě neplave). Ve srovnání s kompozity vyniká větší životností (BÍLÝ, KRAČMAR. 

NOVOTNÝ, 2001). 

Materiály na bázi ABS- ABS je zkratkou pro látky, z nichž se tento materiál skládá. Jedná 

se o kombinaci látek acryl - butadien - styrol. Používá se buď samostatně, nebo jako 

sendvičový materiál v kombinaci s polyuretanem a vinylem. Polyuretanové jádro je z obou 

stran vyztuženo ABS folií, která je ještě potažena vinylovou vrstvou proti oděru. Takové 

materiály jsou odolnější než laminát a lehčí než polyetylén, nevýhodou je vysoká cena. 

(www.malypruvodce.cz/i voda/turlode.htm, 2008). 

Nafukovací plavidla - pro jejich výrobu se používají textilie pogumované nánosovanými 

či natíranými roztoky. Jsou tvořena dvěma plášti, jako vnější vrstva se nejčastěji používají 

Mirasol, Nitrilon (oboustranně nánosovaná PESh tkanina vysoce odolná proti oděru 

a propíchnutí), nebo Hypalon (PESh tkanina nánosovaná z vnitřní strany dvojnásobnou 

vrstvou neoprénu a z vnější strany dvojvrstvou neoprén/Hypalon, ten se používá pro lodě 

dlouhodobě vystavené nejtěžším podmínkám). Na výrobu vnitřních vrstev se používá 

materiál Lite- pack (PESh tkanina s jednostranným nánosem pryžové směsi na bázi kaučuku) 

vyniká nízkou hmotností a má. vysokou odolnost proti natržení a UV záření 

(http:/ /www .lowa.cz/products.aspx?l=4&category=63 ). 

7.2 Vodácká výstroj 

Jako vodáckou výstroj označujeme vše, co jezdci slouží jako ochrana před chladem 

a možným zraněním. 

Oblek - vhodné je použít oblek z nenasákavých materiálů. Nasákavé materiály po pádu 

do vody ztěžknou a nehřejí. Neoprénový oblek ochrání jezdce proti chladu a případným 

oděrkám. Pro vodácké aktivity lze použít buď kombinézu, nebo kombinaci neoprénových 

kalhot se suchou vodáckou bundou, případně ještě doplněné o bundu neoprénovou. 

Boty - při vodáckých aktivitách je možné použít jakoukoli plátěnou obuv upravenou tak, 

aby se v ní voda nedržela a měla možnost odtékat. Nejvhodnější jsou neoprenové boty, které 

chrání proti chladu a v případě opuštění lodi i proti případným zraněním od předmětů 

s ostrými hranami v řečišti (kameny, sklo, kovové předměty apod.). 
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Rukavice - nejčastěji se používají prstové neoprenové fukavice, které chrání proti chladu 

a zároveň před zraněním ruky. Kvůli zachování citu v rukách se k jejich výrobě používá 

pouze slabý neopren. 

Plovací vesta - použití plovacích vest je všeobecně doporučováno při splouvání řek 

obtížnosti WW II a vyšší, povinné je pro děti mladší 12 let. Tvarově se liší podle jednotlivých 

vodáckých disciplín. Pro všechny ale platí, že nesmí bránit v pohybu, musí mít odpovídající 

nosnost, dobře přiléhat k tělu a udržet hlavu vodáka nad hladinou. 

Ochranná přilba - její použití je doporučováno při splutí řek se stupněm obtížnosti WW II 

a vyšším. Slouží jako ochrana hlavy před úrazem. Měla by být vyrobena z odolného 

materiálu, tak, aby nebránila ve výhledu a bylo v ní dobře slyšet. 

Vodácká bunda - k výrobě vodáckých bund je používán nepropustný materiál různé kvality, 

což se následně odráží v rozdílných cenách. Kromě materiálu se bundy liší i v zakončení 

u rukávů, krku a v pase. Je možno vybírat z kombinace neoprénu se suchým zipem, 

stahovatelného neoprénu, případně nejúčinnějšího latexového zakončení. 

Prádlo - dobrý tepelný komfort poskytuje prádlo zhotovené z umělých vláken, například 

polypropylenových, nebo polyesterových. 

Vlákna ze kterých se termoprádlo vyrábí, musí být lehká, pevná, nenasákavá, dobře 

odvádět vodu a musí být tepelně netečné. Takovými vlákny jsou například: 

Moira TG 900 - patentované vlákno z vysoce technizovaného propylenu. To při výrobě 

funkčního prádla používá firma Moira. 

DUPONT Dacron- vysoce funkční a elastické vlákno splňující normy ISO 9001, používané 

výrobcem Craft Pro. 

Prolen - polypropylenové tvarované syntetické vysokoroztažné vlákno. K s antistatickou 

úpravou a dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi při nízké měrné hmotnosti. 

Meraklon - patentované vlákno schopné propouštět vodní páry a rychle odvádět pot 

do vnějších vrstev. 
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7.3 Prostředky záchranné 

Do této skupiny vodáckého vybavení zahrnujeme všechny pomůcky, které nám mohou 

sloužit při záchraně na vodě. 

Prostředky záchranné můžeme ještě dále rozdělit na: 

- osobní záchranné prostředky, 

- kolektivní záchranné prostředky (LOSKOT a kol., 1999). 

7.3.1 Prostředky záchranné osobní 

Házecí vak ("házečka") - vak se smotaným lanem, který je v případě potřeby hozen 

zachraňovanému. 

Popruh s pružným lanem ("hopšňůra") - pružné lano uvnitř popruhu. Používá se hlavně 

v případech, kdy je potřeba připnout k zachránci loď, případně jiný materiál. 

Karabiny- je možno kromě záchrany využit pro upoutání lodě, případně materiálu v lodi. 

Nůž - je nezbytný je pro každého, kdo na vodě pracuje s lanovým materiálem. 

Píšťalka - vhodná pro upozornění, nebo komunikaci na vodě v případech, kdy hlas není 

slyšitelný. 

7 .3.2 Prostředky záchranné kolektivní 

Lano - pro splutí méně náročných vodních terénů by měla být dostačující "házečka". 

V případě náročnějších vodních terénů, kdy předpokládáme složitější způsoby záchrany, 

je lepší vybavit se horolezeckým nebo pracovním lanem . 

. Lékárnička - vybavení lékárniček i jejich počet musí odpovídat náročnosti akce. 

Aby nebyl poškozen záchranný materiál, je vhodné pro jeho transport použít vodotěsné 

vaky, nebo plastikové sudy s vodotěsným uzávěrem. 
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8 ZAJISTENI BEZPECNOSTI 

8.1 N ebezpečí na vodních tocích 

Nebezpečí při jízdě na řece je tradičně rozdělováno do dvou skupin - na nebezpečí 

objektivní, tj. nebezpečí, které působí vodní terén, stavby na řece, klimatické podmínky 

a nebezpečí subjektivní, které spočívá v samotné osobě vodního turisty Geho technická 

a fyzická zdatnost, reálné zhodnocení vlastních sil a schopností, vybavení). Nebezpečné 

situace, do kterých se vodní turista dostává, jsou téměř vždy důsledkem subjektivních chyb, 

přestože mohou být způsobeny i objektivními příčinami (např. jízdu za vysokého vodního 

stavu vody, která enormně zvýší obtížnost terénu, nemusí zkušený vodák vůbec začínat). 

Je jen velmi málo skutečně objektivních příčin, kterým nelze ani při největší opatrnosti 

zabránit (DOLEŽAL a kol., 1991). 

8.1.1 Objektivní příčiny nebezpečí 

Jsou takové příčiny nebezpečí, které nemůžeme nijak ovlivnit, vznikají nezávisle 

na našem chování. Do této skupiny zahrnujeme: 

- Vodní terén- množství vody, tvar a sklon koryta, stav břehů a další. 

- Překážky plynulé plavby- balvany a skály, padlé kmeny, stavby na řece a další. 

- Nebezpečí charakteristická pro určité druhy řek- úzký tok, víry, vodopády a další. 

- Povětrnostní a klimatické podmínky - déšť, slunce, bouře, chlad (LOSKOT a kol., 1999). 

8.1.2 Subjektivní .příčiny nebezpečí 

Mezi takzvaná subjektivní nebezpečí řadíme nebezpečí, která vyplývají z chování, 

nebo konání jednotlivce, případně skupiny: 

Chyby plynoucí z role účastníka - malá technická zdatnost, 

- neuvědomění si nebezpečí, 

- strach, 

- nezkušenost v krizových situacích, 

- neposlušnost k příkazům vedoucího, 
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- bezohlednost k sobě, k ostatním, k vybavení, 

- špatný fyzický stav (nedostatek spánku, nemoc ), 

- nedostačující plavecké dovednosti. 

Chyby vyplývající z role vedoucího - nedostatečné znalosti možných nebezpečí, 

- neadekvátní řešení nebezpečných situací, 

- neopatření si potřebných informací pro sjížděný úsek, 

- nedostatečná znalost kolektivu, 

- neschopnost řešit problémy ve skupině, 

- neschopnost činit nutná, ale nepříjemná rozhodnutí, 

- neschopnost práce ve stresu, 

Chyby vyplývající z role skupiny, kolektivu - skupina není zformovaná, 

- neřeší se vzájemné roztržky, 

- špatná komunikace, 

- nadměrná soutěživost, 

- nezájem o pomalejšíjedince(PTÁČEK,2006). 

Pokud jsou příčiny nehody označovány jako subjektivní, znamená to, že došlo 

k podcenění některé z výše uvedených zásad. 

8.2 Komunikace na řece 

Při sjíždění řek mohou být běžné způsoby komunikace nedostačující. Proto je dobré 

ještě před vyplutím domluvit signály, které nám umožní vzájemnou komunikaci. Osvědčené 

je využití píšťalky, nebo gest. Jakou formu a provedení signálů si zvolíme, záleží jen na nás, 

důležité je, aby byly srozumitelné. Jako možný příklad, nebo inspiraci uvádíme několik 

signálů znázorněných ve vodácké literatuře . 
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Obrázek 8 - Signály (LOSKOT a kol., 1999) 
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Obrázek 9 - Signály (LOSKOT a kol., 1999) 
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Obrázek 10-Signály (LOSKOT a kol., 1999) 

- 43 -



8.3 Záchrana na divoké vodě 

Na vodě může snadno dojít k ohrožení zdraví, ale i života. Účelné zapojení kolektivu 

do záchranné akce vyžaduje odbornost a zkušenosti. Základem bezpečnosti na vodě 

je prevence. Ta spočívá v uvědomění si nebezpečí, zapamatování jednotlivých variant obou 

druhů nebezpečí a respektování faktu, že se navzájem ovlivňují. 

Záchranná opatření uplatníme při zvrhnutí, uvíznutí lodi v proudu, ve válci, nebo při 

jiné nebezpečné situaci. 

Obecně lze záchranné akce rozdělit do dvou skupin: 

• preventivní záchranná opatření, 

• okamžitá záchranná opatření. 

Záchranná opatření preventivní snižují nebezpečí a možnost úrazu. Máme tím na mysli 

zabezpečení sjezdu úseku řeky, kde lze očekávat zvýšené nebezpečí, zvrhnutí a také obtížnější 

úsek řeky sjížděný méně zkušenými vodáky (ŠKRANC a kol., 1996). Okamžitá záchranná 

opatření slouží jako řešení nastalé situace. 

8.3.1 Sebezáchrana 

Sebezáchranou rozumíme snahu plavajícího vodáka v co nejkratším čase zachránit sebe 

a případně materiál. Najít si vlastní řešení bývá rychlejší, nežli spoléhat na pomoc někoho 

jiného. 

Základem sebezáchrany je znalost plavání. Úroveň minimálních plaveckých schopností 

nutných pro plavání v tekoucí vodě se dá těžko určit, obecně se uvádí, že plavec je ten, 

kdo uplave alespoň 200m jedním plaveckým stylem a 15m pod vodou (PTÁČEK, 2006). 

V případě, že síla proudu nedovolí aktivně doplavat ke břehu, je vhodnější zvolit pasivní 

způsob plavání. Při tomto způsobu se plavající nechá unášet proudem v poloze na zádech, 

nohama po proudu. Nohy slouží k odrážení od překážek, pohyby paží k řízení směru. 

K překonání rozhraní mezi proudem a protiproudem je vhodné zvolit tzv. valivý způsob, 

kdy plavající střídá plavecké způsoby znak a kraul, plave střídavě na zádech a na břiše. 

Ve vodních terénech, které umožňují aktivní doplavání ke břehu či místu vhodném pro 

záchranu lze využít plaveckého způsobu prsa, nebo kraul. 
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8.3.2 Opuštění lodě v případě převržení 

Opuštění převrácené otevřené lodi, případně člunu je poměrně snadné. Po převržení je 

vhodné nechat loď úplně obrátit a pak ji opustit směrem dolů. 

U uzavřených lodí je postup o něco složitější. V případě, že posádka neovládá eskymácký 

obrat je třeba nechat loď úplně převrátit a teprve pak se vyprošťovat. 

Pro minimalizování rizika úrazu je dobré se v lodi předklonit · obličejem k palubě. 

Po úplném převrácení nejprve uvolníme "krycí zástěru" pomocí úchytu na její přední straně 

a potom loď opouštíme stejným způsoben, jakým jsme do ní nastoupili. Pokud 

má jezdec v lodi upoutaná kolena, uvolní poutací popruhy po sejmutí "krycí zástěry". 

Zásady pro plavání s lodí: 

• loď neotáčíme, necháme ji dnem vzhůru, vzduch pod lodí ji pomáhá nadnášet, 

• nenecháváme ji kolmo na proud, ale nasměrujeme po proudnici, 

• nikdy neplaveme před lodí, 

• pádlo nepouštíme, pokud to není nutné z bezpečnostních důvodů, 

• k lodi se nikdy nepoutáme pevně. 

Pokud plave vodák i s lodí, je lépe viditelný a loď mu může posloužit jako opora. Pokud 

hrozí nebezpečí, které by mohlo ohrozit život a je třeba se dostat co nejrychleji na břeh, v tom 

případě je lépe loď pustit (PTÁČEK, 2006). 

8.3.3 Záchrana z pevného stanoviště 

Otázkou záchrany z pevného stanoviště se můžeme detailně seznámit v publikaci Ptáčka 

(PTÁČEK, 2006), ze které uvádíme nejdůležitější poznatky: 

Výběr vhodného místa pro záchranu 

Rozmístění záchrany volíme dle typů lodí, obtížnosti místa a charakteru toku tak, 

aby bylo možné odlovit všechny plavající vodáky i materiál. Samozřejmě nejprve 

zachraňujeme osoby a teprve potom materiál. 

V případě většího počtu zachránců je třeba, aby si při záchranné akci navzájem 

nepřekáželi a aby se hozená lana nemotala do sebe. Vhodné je domluvit předem v jakém 
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pořadí budou házet a komu. Mezi zachránci musí být přehled o každém vodákovi, v případě 

většího množství plavajících vodáků nesmí žádný zůstat bez pomoci. Obecně platí pravidlo, 

že se zachránce ujme prvního vodáka, který s ním naváže kontakt a stará se o jeho vylovení. 

Nesmí nikdy spoléhat na to, že ho vyloví někdo další. Pokud je hod "házečky" neúspěšný, 

zachránce "házečku" vytáhne a běží za vodákem, dokud se ho nepodaří zachránit, nebo 

se sám nedostane ke břehu. Výjimku lze učinit v případě, že zachránců je více. První 

zachránce může po neúspěšném hodu kontaktovat dalšího zachránce a předem domluveným 

signálem dalšímu zachránci vodáka předat. 

Zajištění zachránce 

Zachránce si v prvé řadě musí vybrat takové místo, aby se vyvaroval stržení do řeky. 

Případný pád do řeky ohrožuje jeho vlastní zdraví a také úspěšnost záchranné akce. Je nutné, 

aby byl dobře zajištěn. Způsob zajištění by měl odpovídat obtížnosti místa a charakteru řeky. 

Zajištění by nemělo 0mezit případnou další manipulaci s "házečkou", popuštění, nebo 

přitažení zachraňovaného vodáka. 

Možností je několik, volíme z nich podle obtížnosti jištěného místa a rychlosti proudu: 

• zachránce si lano přehodí přes rameno a záda křížem k protilehlému boku, 

• pro zamezení stržení do řeky se zachránce zapře za kámen či strom, 

• k zajištění lze použít i strom, kolem kterého se lano přehodí, nesmí ale být uvázané 

napevno, 

• pokud není žádná možnost zajištění, sedne si zachránce s omotaným lanem okolo pasu na 

zem, další se ho snaží tlačit k zemi, 

• stromu můžeme využít k vytvoření pevného stanoviště, tak že uvážeme smyčku kolem 

stromu a karabinou se k němu připoutáme, 

• pro případ zamotání lan by zachránce měl být vybaven nožem. 

Využití upoutaného záchrance 

Jestliže je plavající vodák v bezvědomí, nebo se nepodařilo s ním navázat kontakt 

a najít jiný možný způsob záchrany, zachránce se vhodně zajistí na břehu a pro osobu ve vodě 

do řeky skočí. K zajištění je nejvhodnější horolezecké lano, v nouzi použijeme "házečku". 

Jistícím bodem v takových případech bývá strom nebo kámen. Zachránci musí být minimálně 

dva, jeden skáče do vody a druhý ho jistí a reguluje délku lana. Pro takový způsob záchrany 
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je velmi důležitý výběr místa. Vhodné je místo, kolem kterého bude pravděpodobně osoba 

ve vodě proplouvat, nebo které je relativně úzké, ale hlavně takové, aby zachránce nebyl 

vystaven nebezpečí úrazu. 

Zachránce by si měl zjistit, kolik je v daném úseku vody, a není-li pod vodou nějaká 

překážka. Pokud není možné tyto informace získat, zásadně do vody neskáče, ale opatrně 

vstupuje. Když průzkum dna prokáže dostatečné množství vody pro skok, volíme kročný 

způsob skoku do neznámé vody, při kterém je jedna noha pokrčena dopředu, druhá dozadu, 

paže ohnuty v loktech v upažení a po dopadu do vody napodobí pohyb při kroku a paže 

provedou pohyb dolů. Tento způsob zajišťuje minimální potopení. Pro správné provedení 

je však třeba tento skok předem nacvičit. 

Při tomto provedení záchrany je třeba, aby byl zachránce nejen dobře připoután, 

ale aby se také mohl v případě potřeby uvolnit. Pro snadné uvolnění je nejvhodnější 

zacvaknout karabinu do ochranného popruhu vesty. Řádné zapnutí popruhu se sponou musí 

zachránce zkontrolovat před skokem do vody, případné nežádoucí uvolnění může ohrozit 

nejen jeho, ale také osobu ve vodě. K osobě ve vodě se zachránce zásadně přibližuje zezadu, 

čímž minimalizuje kontakt s osobou, která může být v šoku. Po přiblížení uchopí osobu 

ve vodě oběma rukama za ramínka vesty, počká, až se lano napne a pomocí kyvadlového 

pohybu upevněného lana se snadno dostane ke .břehu. 

Využití upoutaného raftu 

Raft lze po upoutání využít k záchraně osob ve vodě i materiálu. Nejprve natáhneme 

přes řeku lano, to slouží jako vodící pro upoutaný raft. Na raftu jsou dva záchranáři, další dva 

stojí na břehu a ovládají raft pomocí lan připoutaných k vodícímu lanu zleva a zprava. 

Příprava takovéhoto pevného stanoviště vyžaduje delší čas a materiální vybavení. 

8.3.4 Záchrana pomocí lodě 

Nejrychleji lze poskytnout pomoc osobám ve vodě z lodi. Velmi vhodné jsou vícemístné 

lodě. Poskytování pomoci z jednomístných lodí nebo kajaků je obtížnější. I tento způsob 

záchrany vyžaduje značné zkušenosti, hrozí riziko převržení a ohrožení posádky, která pomoc 

poskytuje. Z důvodu bezpečnosti je lepší záchranu pomocí lodě provádět na přehledných 

a méně obtížných úsecích. Pokud splouváme řeku se skupinou nezkušených vodáků, je třeba 
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zahrnout tento způsob záchrany do instruktáže a předem určit, které lodě se záchrany budou 

zúčastňovat a které ne (PTÁČEK, 2006). 

Záchrana pomocí lodě 

Pokud je osoba ve vodě při vědomí a schopna komunikovat, chytí se lodi, 

která se k ní opatrně přiblíží. Pro takovou pomoc lze využít jakýkoli typ lodi, je třeba počítat 

s možnou změnou stability u menších lodí. Zachraňovaný nesmí posádce překážet 

v pádlování (PTÁČEK, 2006). 

Záchrana pomocí házecího pytlíku z lodi 

Tento způsob záchrany volíme spíše u vícemístných stabilních lodí a raftů. Pokud 

se vodák vynoří někde poblíž člunu, je možné podat mu hlavičku pádla, na delší vzdálenosti 

lze použít ,,házečku". Vždy je zapotřebí jednat rychle, než se zachraňovaný dostane mimo 

dosah záchranného plavidla. 

Při vytahování plovoucí osoby do raftu se zachránce vykloní z raftu a zaklesne loket 

plovoucí osoby do svého, čímž zabrání vyklouznutí, druhou rukou ho uchopí za ramínko 

vesty. Osobu ve vodě si srovná čelem k plavidlu, uchopí oběma rukama za ramínka u vesty 

a koleny se zapře o válec. Je dobré, když osoba ve vodě dokáže udržovat nohy za sebou 

a netlačí je pod raft. Pokud má osoba ve vodě vestu, zachránce ji nejprve mírně natlačí 

do vody, vztlaková síla vesty mu pomůže při vtahování osoby ve vodě na raft. Poté 

se zachránce převáží na záda do člunu, jeho váha a pád vzad mu umožní vytáhnout osobu 

ve vodě přes válec. Při vytažení může osoba ve vodě pomoci zachránci kopnutím do vody. 

Při vtahování osoby ve vodě na raft nehraje váhový rozdíl mezí zachraňovaným a zachráncem 

velkou roli, důležitější je správně zvládnutý postup vytahování. Nikdy nevytahujeme osobu 

ve vodě přes špičku, nebo bok lodi, který směřuje po proudu. Mohlo by dojít k přimáčknutí 

vodáka mezi loď a překážku. Záchraně se věnuje jen jeden člen posádky, ostatní pádlují, 

udržují směr, nebo vyvažují (PTÁČEK, 2006). 

Záchrana pomoci jednomístné lodě 

Pokud není dostupná pomoc jiné lodě, snaží se jezdec natáhnout tělo vodáka 

v bezvědomí na přední palubu lodi. Pokud se mu tento manévr podaří, zamíří s lodí 

k nejbližšímu břehu. Pokud nám náročnost terénu nedovolí osobu ve vodě bezpečně dopravit 

ke břehu, snažíme se alespoň jeho tělo sledovat a vyčkat na vhodný terén, například vratný 

proud, kam by bylo možné osobu ve vodě dotlačit. Dalším možným způsobem záchrany 
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je opuštění lodi, uchopení osoby ve vodě a doplavání s ní na břeh. Před tímto krokem je nutno 

zvážit, zda nedojde v daných podmínkách k ohrožení samotného záchrance. Zachránci mohou 

pomoci další lodě skupiny, může se některé chytnout a i s osobou ve vodě ho loď dopraví 

na břeh. Když osobě v bezvědomí poskytuje pomoc jednomístná loď, je třeba počítat 

s nebezpečím převržení. Takový způsob záchrany vyžaduje značnou zručnost a zkušenosti 

(PTÁČEK, 2006). 

Záchrana vodáka v bezvědomí pomocí dvou a vícemístné lodě (kanoe, případně 

raftového člunu) 

K zachraňovanému se na kanoi snažíme přiblížit špičkou lodi, na které sedí háček. Ten 

ho uchopí za ramínka vesty a drží mu hlavu nad vodou. Nesnaží se ho vtáhnout na palubu, 

mohlo by snadno dojít k převržení lodě. Kormidelník musí sám dojet ke břehu. 

Poskytuje-li pomoc dvoumístná nafukovací loď se zkušenou posádkou, může 

se pokusit opatrně vtáhnout osobu ve vodě na palubu přes špici lodě. Vyžaduje to ovšem 

zajištění stability lodi a zručnost posádky. 

Díky rozměrům je raft stabilnější a proto je v podstatě jednodušší z něj poskytovat 

záchranu plovoucím vodákům, nebo lovit materiál. Zachraňované osoby i materiál se vtahují 

do plavidla (PTÁČEK, 2006). 

8.3.5 Záchrana plovoucího materiálu 

Materiál lze z vody zachraňovat pomocí lodě nebo upoutaného zachránce. Oba způsoby 

vyžadují zkušeného vodáka, který dokáže správně vyhodnotit situaci. Materiál by měl být 

zachraňován až na posledním místě. 

Záchrana materiálu pomocí lodě 

Pokud se plovoucí materiál díky svým rozměrům nevejde do lodě, lze jej dostrkat ke 

břehu. V případě, že tento postup není možný, snažíme se ulovený předmět hodit na břeh, 

nebo alespoň do vratného proudu, kde nějakou dobu vydrží. Tuto dobu využijeme k rychlému 

řešení situace a jeho vylovení. 

Pokud je plovoucím materiálem loď, je třeba s ní manipulovat dnem vzhůru. Pokud 

je posádka záchranné lodi dostatečně zkušená, může se pokusit vtáhnout převrácenou loď 

za špici na palubu před sebe, tím se voda vylije a loď lze obrátit. Zachraňovaná loď je tak 

lehčí a snáze se s ní manipuluje. Takový manévr ovšem vyžaduje cvik a klidnou vodu. 
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Pokud posádka zachraňující lodě nemá dostatečné zkušenosti, je možno plovoucí loď 

dostrkat ke břehu, nebo do vratného proudu tak, že špicí najíždí do boku převrácené lodě. 

Jednou z možností záchrany plovoucí lodě je použití "hopšňůry" připevněné karabinou 

na vestě záchrance (PTÁČEK, 2006). 

Záchrana materiálu pomocí upoutaného zachránce 

Je totožná se záchranou člověka, platí pro ni stejná pravidla, která je nutno dodržovat. 

Zvýšenou opatrnost je nutno věnovat, pokud je zachraňovaným materiálem loď. V takovém 

případě záchrance použije ještě jedno lano upoutané ke břehu, které karabinou připevní 

k úchytu zachraňované lodi, proud pak zanese loď ke břehu. Lano, kterým je upoután 

zachránce by mělo být kratší než lano s lodí, aby se předešlo možnému přimáčknutí zachránce 

lodí na břeh. Nutná je přítomnost minimálně dvou zachránců, jeden je upoután a druhý 

manipuluje s lanem a lodí {PTÁČEK, 2006). 

Záchrana materiálu ze břehu 

Při převrhnutí lodě lze zachránit posádku i s lodí. Posádce ze břehu hodíme ,,házečku", 

ta ji připne za úchyt lodi. Loď tak přitáhneme ke břehu i s posádkou, která se jí drží. 

8.3.6 Organizace záchrany 

Akci by měl řídit pouze jeden člen skupiny, který má s poskytováním záchrany 

zkušenosti. Druh záchrany se těžko dá stanovit předem, k takovému rozhodnutí je třeba ·znát 

terén, charakter toku, průtok vody a další. Záchrana, která je špatně zorganizována může 

v důsledku přivodit další nebezpečné situace. 

Obecně platná pravidla při řízeni záchranné akce: 

• chovat se na vodě tak, aby bylo minimalizováno riziko vzniku nebezpečných situací, 

• do záchrany zapojit pouze zkušené osoby, 

• předem si domluvit signály pro komunikaci, 

• záchranné pomůcky mít vždy u sebe a v dobrém stavu, 

• zamezit najíždění dalších lodí, pokud došlo k nehodě, 

• nezmatkovat, je lepší se na chvilku zamyslet, jak danou situaci řešit, 

• postupně si odpovědět na otázkY Co? Jak? Čím? Kde? Kdo? 
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• zhodnotit, o jak urgentní zásah se jedná, 

• zhodnotit, jakými záchrannými prostředky je skupina vybavena, 

• při prohlížení krizového místa zhodnotit, jaké situace mohou nastat, 

• minimalizovat rizika pro zachránce vhodným výběrem místa pro záchranu, 

• vždy mít přehled o počtu osob ve vodě a zachráněných (PTÁČEK, 2006). 

Nejdůležitější zásady pro organizaci záchrany: 

1. Nejprve zachránit vodáky, kteří jsou vidět. 

a) jako první ty, kteří jsou při vědomí a jsou v největším nebezpečí, 

b) dále ty, kteří nejeví známky vědomí. 

2. Najít a zachránit ty, které nebylo vidět. 

3. Zachránit materiál podle priorit. 

V každém okamžiku je nutné mít přehled o všech zúčastněných. 

Nácvik záchrany 

Důležité je provádět nácvik pod dohledem zkušených osob, které mohou upozornit 

na případné chyby a nedostatky. Každý by si měl vyzkoušet roli nejen záchranáře, ale také 

plavajícího. Nácvik je třeba provádět ve skupině, koordinace a součinnost skupiny je velmi 

důležitá. Místo nácviku je třeba pečlivě vybrat tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu. 

Nelepší nácvik je přímo na řece, ale velmi dobře lze využít i umělé kanály (PTÁČEK, 2006). 

8.4 První pomoc 

Každý občan je povinen poskytnout první pomoc, dle § 207 trestního zákona: "Kdo 

osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 

potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe, nebo jiného, bude potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky 

vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání 

povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti." 
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Správně provedená první pomoc může pomoci překlenout dobu mezi nehodou a odbornou 

lékařskou pomocí. Důležité je vyvarovat se ukvapeným a neodůvodněným zásahům, 

zákrokům prováděným z nadměrné horlivosti, nebo neznalosti zásad první pomoci, 

které mohou vést i k poškození zdraví (LOSKOT a kol., 1999). 

8.4.1 Obecné zásady první pomoci 

Definice: první pomoc je zásah a opatření poskytnuté postiženému s jakýmkoli poraněním 

nebo náhlým zhoršením zdravotního stavu kdekoliv a kdykoliv do příjezdu kvalifikovaného 

zdravotníka (KARGER, KAUFMAN, 2004). 

Cílem první pomoci je: zachránit život postiženého, zabránit zhoršení jeho stavu, zajistit 

podmínky pro další ošetření či zotavení. Kvalita první pomoci je dána teoretickými znalostmi 

na úrovni doby a praktickými dovednostmi (KARGER, KAUFMAN, 2004). 

Dle Kargera a Kaufmana (KARGER, KAUFMAN, 2004) jsou postupy při poskytování první 

pomoci následující: 

Postup při poskytování první pomoci: 

Základem úspěšnosti je účelnost, rozhodnost a rychlost. 

Vlastní postup zachránce: 

1. Posouzení situace 

- zajistit bezpečnost postiženému i sobě, 

- přerušit působení vyvolávající příčiny, 

- vyprostit postiženého. 

Tedy: vytvořit podmínky pro poskytnutí první pomoci. 

2. Vyšetření 

- Určení závažnosti stavu 

U postiženého v bezvědomí: 

postupujeme rychle, systematicky a šetrně, 

- okamžitě stavíme krvácení, 
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- soustředíme se na životně důležité funkce - stav dýchání, akci srdeční a vědomí. 

Nezjistíme-li nutnost okamžitého zahájení kardiopulmonální resuscitace, vyšetřujeme 

další zevní známky tělesného postižení, 

případných svědků se dotazujeme na nejnutnější informace během vyšetřování. 

U postiženého při vědomí: 

uklidníme a povzbudíme postiženého. Způsob vystupování, uklidňující slovo 

a povzbuzení mají přímý léčebný vliv. Zajistíme klidné prostředí bez zbytečných diváků. 

V blízkosti zraněného ponecháme pouze případné pomocníky, 

okamžitě stavíme větší krvácení, 

zjistíme, zda má postižený bolesti a kde. Vyšetříme nejprve tuto oblast, 

zjistíme, zda má postižený nějaké další obtíže (nevolnost, závrať, zhoršení zraku apod.), 

vyšetříme pohmatem celé tělo od hlavy k dolním končetinám, 

posoudíme celkový vzhled postiženého - výraz obličeje, barvu kůže, rtů, teplotu kůže, 

posoudíme charakter dýchání, 

zjistíme kvalitu a pravidelnost tepu, 

postiženým zbytečně nepohybujeme, 

oděv odstraňujeme jen na těch místech, kde je to nezbytné. 

3. Poskytnutí bezprostředního a odpovídajícího ošetření s ohledem na to, že postižený 

může mít více než jedno zranění. Jako první vždy stavíme krvácení! 

Podle závažnosti stavu lze rozdělit postižení do dvou skupin: 

a) akutní stavy, které bezprostředně ohrožují život 

b) méně závažné akutní stavy 

ad a) Pro postiženého jsou nebezpečné především tři neodkladné stavy: 

zástava dýchání a (nebo) zástava oběhu, 

prudké krvácení, 

stav bezvědomí, který může způsobit nedostatečnou průchodnost dýchacích cest 

nebo i zástavu dýchání. 

Mozkové buňky mohou být zničeny již po 3 minutách bez kyslíku! Udržování životních 

funkcí postiženého dle pravidla ABC z anglického: 

A-airway 

B - breathing 

C - circulation 

- průchodnost dýchacích cest, 

- odpovídající dýchání, 

- dostatečný krevní oběh. 
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A - zajištění průchodnosti dýchacích cest. Průchodnost dýchacích cest 

zajistíme trojitým manévrem: 

- záklon hlavy, 

předsunutí dolní čelisti, 

- otevření úst, 

stabilizovaná poloha na boku umožní proudění vzduchu do plic 

a působí preventivně proti možnému dušení u postiženého 

v bezvědomí, ale zachovalým dýcháním a akcí srdeční, 

B - při bezdeší zahajujeme dýchání z plic do plic, 

C - při nepřítomnosti akce srdeční a dechu zahajujeme nepřímou masáž srdce 

a dýchání z plic do plic - neodkladnou resuscitaci (kardiopulmonální resuscitaci). 

Neodkladnou resuscitaci je nutno zahájit ihned a pokračovat v ní až do návratu 

spontánních funkcí postiženého, nebo do doby, kdy postiženého převezme 

zdravotnická odborná pomoc. Resuscitaci nezahajujeme, jsou-li přítomny jasné 

známky smrti - posmrtné skvrny a ztuhlost. 

4. Zajištění co nejrychlejšího neprodleného ošetření lékařem 

již při prvním zjištění závažného stavu požádáme pomocníka o přivolání lékařské 

pomoci. Při zajišťování RZP (rychlé zdravotní pomoci) voláme tísňové číslo 155 

a oznámíme následující informace: 

- akutní příhodu a čas jejího vzniku, 

stupeň ohrožení postiženého (postižených), 

- místo nehody- případně doplníme nejrychlejší cestu k místu nehody, 

možné další nebezpečí, 

své jméno, popř. telefonní číslo odkud voláme, 

pro jistotu, že dispečer RZP nemá další otázky, :t;ná volající zavěsit telefon 

jako poslední. 

5. Do příjezdu RZP se snažíme zaznamenat důležité informace 

- jak a kdy náhlé postižení zdraví vzniklo, 

- co jsme zjistili při vyšetření aj ak jsme ošetřili postiženého, 

- závažnější údaje o dřívějších onemocněních, jaké užívá léky, 

- případně jména svědků. 
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SYNTEZAPOZNATKU 

Ze studia dostupných zdrojů vyplývá, že průběh celé akce záleží v prvé řadě na pečlivé 

přípravě. Všem faktorům, které by mohly ovlivnit průběh akce je třeba věnovat náležitou 

pozornost. Jejich podcenění může mít fatální důsledky pro účastníky i organizátory. 

Pro snazší orientaci v problematice týkající se tohoto tématu se pokusíme shrnout 

ty nejdůležitější aspekty přípravy vodácké akce. 

Vodní tok - Vybrat vhodný vodní tok, který svou obtížností odpovídá schopnostem 

a dovednostem jednotlivých účastníků. Dále zjistit důležité informace, které se týkají 

zvoleného vodního toku, jako je například sjízdnost, aktuální vodní stav, nástupní a výstupní 

místa, případně vhodná místa pro táboření. Na základě těchto informací vypracovat plán 

a časový harmonogram plavby. Při zpracovávání plánů na jednotlivé dny je třeba počítat 

s jistou časovou rezervou. Při plavbě může dojít ke zdržení při přenášení či prohlížení 

obtížnějších míst. 

Vhodné je vypracovat náhradní program pro případ nepříznivých podmínek pro 

plavbu, mít dostatek informací o kulturních, přírodních či zeměpisných zajímavostech. Pokud 

směřujeme akci do zahraničí, je třeba znát pravidla provozování této činnosti v příslušném 

státě. 

Vzájemná informovanost - Ještě před zahájením akce je vhodné zorganizovat alespoň 

jednu informativní schůzku, na které seznámíme účastníky, případně jejich zákonné zástupce 

o celkovém průběhu akce a nutném vybavení. Informační schůzky před zahájením akce 

můžeme využít i k seznámení účastníků s vybavením, případně k získání informací 

o zdravotním stavu účastníků. Četnost dalších schůzek se odvíjí od aktuální situace, 

osvědčené jsou každodenní ranní, případně večerní schůzky, na kterých se řeší připomínky 

a náměty účastníků včetně zhodnocení uplynulého dne. Rovněž proběhne podrobné 

seznámení všech účastníků s programem následujícího dne či dnů. 

Organizační záležitosti spojené s plavbou - Na vodu nikdy nevyrážíme osamoceně, 

ideální je skupina v počtu 4 - 6 jezdců na minimálně dvou lodích. Jako první jede vedoucí, 

nebo zkušený vodák, který určuje optimální dráhu splutí. Další lodě za sebou s přiměřenými 

odstupy v předem domluveném pořadí. Jako poslední loď jede opět zkušený vodák, 
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u formálních skupin instruktor. Lékárnu umístíme do poslední lodi. Žádná loď nesmí předjet 

první, ani zůstat za poslední lodí. To p~atí i v případě zastavení, vždy zastavujeme nad první 

lodí. Pokud se vyskytnou obtížnější úseky, je třeba je nejprve prohlédnout ze břehu, vybrat 

bezpečný způsob projetí, v případě potřeby rozmístit záchranu. Od stupně obtížnosti WW II 

je doporučována jízda pouze s krytými loděmi, účastníci by měli být vybaveni vestami, 

přilbami, vhodný je i ochranný oděv (neoprén). 

Pokud se plavby účastní děti do věku 15let, jsou pro ně plovací vesty povinné 

po celou dobu plavby. Vodáckých akcí by se neměli účastnit neplavci, pokud k tomu dojde, 

musí mít neustále vestu i přilbu. 

Vedoucí akce - Celou akci by měl řídit jeden vedoucí, který zajišťuje nejen skutečnosti 

související s plavbou, ale veškeré organizační záležitosti. Zároveň je právně odpovědný 

za průběh celé akce. Vedoucí, měl by mít zkušenosti s vodním prostředím příslušné 

obtížnosti, dostatečně psychicky odolný, schopný zvládat krizové situace, znát principy 

sebezáchrany i záchrany ostatních a zásady první pomoci. N a víc v případě komerčních 

zájezdů, případně školních kurzů i potřebnou kvalifikaci, odpovídající obtížnosti toku 

a charakteru akce. Po celou dobu plavby musí mít vedoucí neustálý přehled o počtu účastníků, 

zejména při záchranných akcích. 

Úkoly vedoucího zájezdu: 

zajistit včas ubytování a dopravu, při přepravě lodí i vlek, 

včas dát všem účastníkům na vědomí podrobné pokyny týkající se akce. Těmito pokyny 

se rozumí termín akce, délka a obtížnosti vodních toků, kterých se akce týká, způsob 

ubytování, povinnou výstroj a výzbroj, do kdy ajakje třeba se přihlásit, 

připravit potřebné podklady (mapy, průvodce, kilometráže, případně další potřebné 

publikace), 

dle zvolené řeky a znalosti technické úrovně jednotlivých účastníků provést jejich výběr, 

zajistit potřebné doklady od vleku a překontrolovat jeho stav, 

je-li to třeba, vypracovat plánek rozmístění lodí na vleku, 

s řidičem autobusu domluvit podmínky akce, jako například časový pÍán akce, trasu 

přesunu, místa zastávek apod., také možný způsob komunikace, pro případ změn, 

při každém nakládání lodí dohlédnout na kvalitu upevnění a správné rozmístění lodí, 
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- zajistit připojení vleku a vyzkoušet jeho funkce, 

je-li to nutné přidělit účastníkům místa v autobusu a určit na která místa a jak budou 

ukládána zavazadla, 

na místě startu seznámit účastníky s přesnými pokyny, jako jsou stručný popis plavby, 

doba plavby, délka, místa zastávek, místa styku s autobusem, povinné vybavení, 

organizace splutí, upozornění na zajímavosti navštívené oblasti, 

v průběhu plavby organizovat pohyb kolektivu, 

v případě táboření vybrat vhodný prostor k postavení stanů, určit místo pro otevřený oheň, 

místo pro uložení odpadků, latrínu, a také místo, odkud je možné brát pitnou vodu, 

po návratu ze zájezdu zajistit vyložení autobusu, podepsání dokladů řidiči. 

Vybavení - Podle charakteru akce je také potřeba zajistit dostatek vybavení, pádel, vest, 

přileb, záchranných prostředků (házecí pytlíky, lana, karabiny, lékárničky), v množství 

odpovídajícím obtížnosti sjížděných úseků. Kontrolu vybavení i odstranění případných závad 

na vybavení je třeba zajistit včas, například večer při hodnocení dne nebo při diskusi. 

Vodní prostředí je specifické, proto je třeba předem si uvědomit obtíže, které mohou 

nastat. Mohl by například vzniknout problém v případě potřeby přivolání lékařské pomoci 

(slabý signál, špatná dostupnost k místu nehody). Musíme být vybaveni i na případné 

vyprošťování postižených v případě nehody, je třeba počítat se ztíženými podmínkami pro 

poskytování první pomoci, s působením chladu, vlhka. Chránit materiál proti tomuto 

působení. 
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10 ANALYZA SKUTECNYCH UDALOSTI 

Negativní případy spojené se zraněním či úmrtím vodáků, se stávají u nás i v zahraničí. 

10.1 Leden 2008 - Radošovský jez na Ohři 

"Vodáci vjeli do jezu se silným válcem, který nepřepádlovali, a tak zůstali v něm. Bylo 

jen otázkou času, kdy z raftu vypadnou do studené vody, která je jen tak nepustí. Dva z nich 

nuceně opustili raft ještě před tím, než dorazila pomoc. Třetí vypadl v době příjezdu hasičů, 

kteří ho za pomoci navázání kanystru na lano přitáhli ke břehu. Pak dlouhým hákem 

ho zachytli za vestu a vytáhli. Čtvrtý zůstal v lodi a byl přitažen ke břehu. Oba dva zachránění 

byli v silně podchlazeném stavu odvezeni do nemocnice. Po dalších dvou pátral potápěč, 

ale těla neobjevil. Je více než pravděpodobné, že vodáci ve válci utonuli" 

(http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=852) 

Závěr: 

Rizikový sjezd absolvoval samotný raft, nebyla zajištěna záchrana ze břehu ani z vody. 

Posádka podcenila vodní stav. Negativní roli zřejmě sehrál i alkohol. 

v 

10.2 Cervenec 2007 - Salzbach 

Obrázek ll - Salzbach (http://www.raft.czlclanek.aspx?ID_clanku=795) 
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Dvě smrtelné nehody se staly o víkendu na rakouských řekách v okolí Salzburgu. 

Jednou z obětí je i český vodák. První nehoda se stala v sobotu na řece Salzbach 

pod Taxembachem, kde je několik nebezpečných jezů. Čeští vodáci (pravděpodobně čtyři 

kajakáři) řeku sjížděli, a když se přiblížili k nebezpečným jezům, zarazili před nimi. 

Jeden z nich však i přes výstražné cedule varující před sjížděním vjel do jednoho z nich, 

ve kterém se následně převrátil. Marně se pak pokoušel zachránit, ale válec byl silnější. 

Tělo válec pustil až v okamžiku, kdy přestal bojovat a ztratil vědomí. Třem vodákům, 

z nichž dva byli jeho děti, se již nepodařilo obnovit životní funkce 

(http:/ /www .raft.cz/clanek.aspx?ID _ clanku=79 5). 

Závěr: 
V tomto případě došlo k přecenění vlastních schopností a nezvládnutí situace. 

10.3 Květen 2007 - Soča 

Smrt v sifonu na Soči 

" ... pred týždňom sa náš kamarát z klubu, najlepší kajakár medzi nami a v Polsku, 

utopil v sifone na Soči. Je to obrovská tragédia pre celu kajakársku komunitu a obzvlášť 

pre náš klub". Podpísaný Mat'o Zolko, kajakár z Košic. V řece je ale sifon přímo v úseku 

Srpenica II - Tmovo, kde jezdí všichni, jak jsme se o něm již několikráte zmiňovali. Je dost 

nebezpečný. V roce 2004 si vzal život českého vodáka. Rok nato si ho vyzkoušel další krajan. 

Na hydrospeedu s místní agenturou. Guide na kajaku celou skupinu navigoval mimo. Jeden to 

nestihl. Popisoval, jak bojoval proti proudu vody, otočilo ho to a pomalu vtáhlo nohama 

napřed. Po celý čas pevně držel plovák hydrospeedu. Měl štěstí, že sifon byl široký 

a průchozí. Přežil (http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID _clanku=782). 
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Obrázek 12- Soča (http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=782) 

Závěr: 

Možným řešením by bylo označení nebezpečného místa jakýmkoli způsobem, 

umístěním výstrahy, barvou na kameni apod. Skupina by se mohla místu vyhnout, případně 

se rozhodnout pro zajištění záchrany účastníků. 
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10.4 Květen 2007 - cvičný kanál Roudnice 

Smrtelná nehoda v Roudnici 

Na umělém kanále v Roudnici došlo k tragické nehodě. Klientka z Dánska vypadla 

z raftu a při následném plavání údajně došlo k zaklesnutí nohy o překážku. Nepodařilo 

se ji včas vyprostit a klientka utonula. Adrenalinový zájezd pro cizince pořádala jedna 

cestovní kancelář (http:/ /www.raft.cz/clanek.aspx?ID _ clanku=780). 

Obrázek 13 -Roudnice (http://www.raft.czlclanek.aspx?ID _ clanku=780) 

Závěr: 

Možným řešením zvýšení bezpečnosti vodáků bylo rozmístění záchranářů s patřičným 

vybavením podél kanálu. 
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ll DISKUSE 

Práce poskytuje zpracování daného tématu v rozsahu odpovídajícím statutu diplomové 

práce, které umožňuje poskytnout pouze základní informace. Možným dalším rozšířením 

tohoto tématu by bylo zaměření se na zlepšení situace na českých řekách. 

V návaznosti na tuto práci by bylo možné zabývat se například otázkou zlepšení 

spolupráce oddílů, svazů, půjčoven a cestovních kanceláří. Zaměřit se na mediální podporu 

vodáckých aktivit s důrazem na možná rizika s touto aktivitou spojená. 

Přínosné by mohlo být vytištění materiálů, které by byly k dispozici v půjčovnách 

s vodáckým vybavením, agenturách apod. V nich by se zájemci mohli seznámit například 

se základními technikami pádlování, zásadami bezpečnosti na vodě, prvky první pomoci 

a možnými riziky, které s tímto sportovním odvětvím souvisí. 

V současné době neexistuje možnost kontroly skupin, které se na vodu vydají. Možným 

řešením by bylo zavedení kontrol, v jejichž kompetenci by bylo ověřování dodržení podmínek 

souvisejících se splutím. 

Otázkou zůstává, do jaké míry jsou taková opatření uskutečnitelná a kdo by se podílel 

na jejich zajištění a financování. 
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12 ZAVER 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření materiálu, který by mohl sloužit jako souhrn 

nejdůležitějších informací potřebných při organizování vodáckých akcí. 

Úkol 1 a 2: Po prostudování dostupných zdrojů byly zmapovány podmínky realizace 

vodáckých akcí v ČR i v zahraničí. Byl nastíněn rozdíl mezi nekomerční a komerční formou 

vodní turistiky a shrnuty podmínky, za kterých je možné takové akce pořádat. 

Z legislativních podmínek vyplývá, že obě formy jsou povinny řídit se zákony 

a vyhláškami směřovanými k tomuto tématu. Jedná se o zákon O vnitrozemské plavbě, Vodní 

zákon a dále o pravidla a zásady týkající se ochrany životního prostředí. 

Úkol 3: Práce se dále zabývá výběrem vhodného vodního toku. Popisuje, které aspekty 

mohou vypovídat o obtížnosti vodního toku, a které naznačují jeho charakter. 

Jak se obtížnosti řek klasifikují a co nám o toku může naznačit jeho spád, průtok a vodní stav. 

Úkol 4: Materiální vybavení je dalším faktorem, který by neměl být při přípravě akce 

podceňován. V práci jsou uvedeny typy lodí, které jsou ke splutí nejčastěji využívány, 

vyjmenovány jejich výhody i nevýhody. A dále prostředky, které slouží pro ochranu 

i záchranu účastníků. 

Úkol 5: Nejdůležitější aspektem je zajištění bezpečnosti všech účastníků. V práci jsou 

uvedeny možné způsoby záchrany i prostředky, které lze k záchraně využít. Při zajišťování 

bezpečnosti účastníků nelze opomenout zásady první pomoci, které by měl ovládat minimálně 

jeden člen akce. 

Úkol 6: Byla vytvořena syntéza poznatků pro přípravu, realizaci a zabezpečení vodácké akce. 

Úkol 7: Práce se zabývá analýzou skutečných událostí, při kterých došlo k nehodám z důvodu 

nedostatečné přípravy či podcenění možných rizik. 
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Věříme, že diplomová práce přispěje k racionálnímu plánování vodáckých akcí, k zajištění 

bezpečnosti účastníků, kteří pro výběr vodního terénu budou vycházet ze znalosti svých 

aktuálních fyzických schopností a pohybových dovedností. 
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