
1. Bezpečnost: 
Základní ustanovení: 

Během celého týdne pohybové aktivity platí školní řád. 

Týden pohybové aktivity začíná srazem na nádraží v Lovosicích a končí rozchodem na nádraží 
v Lovosicích. 

Individuální nástup a ukončení z týdne pohybové aktivity je možné pouze s písemným 
souhlasem zákonných zástupců studenta a to i v případě zletilých studentů. 

Během akce se vždy pohybujete v dosahu (dohledu) svých instruktorů a spolužáků. Není 
možné samovolné vzdalování z místa pobytu. 

Nevzdalujete se z dohodnuté (určené) oblasti pohybu (kemp, tábor, místo srazu atd.) 

Při přesunech dodržujeme pravidla BESIPu. 

Při přesunech používáme oficiální dopravce. 

Jakékoliv zdravotní problémy neprodleně hlásíme svému vedoucímu a posléze i zdravotníkovi. 

Do řeky nevstupujme bez obuvi. 

Při plavbě nikdy nesundáváme plovací vestu. 

Vyhýbáme se aktivitám, které by mohly ohrozit zdraví mé či jiných osob. 

Informujeme vedoucí o jakékoliv změně ve zdravotním stavu, chování, výstroji své i svých 
spolužáků. 

Vedení kurzu při hrubém porušení školního řádu, bezpečnostních pravidel a extrémně 
nevhodném chování odešle studenta na náhrady zákonných zástupců domů! 

Bezpečnost při turistice na vodě 
Prevence: 
1. Před splutím vodního úseku si zjistěte co nejvíc informací v kilometráži, na vodáckých 

webech, věnujte pozornost místům se zvýšeným nebezpečím (jezy, propusti, peřeje, válce 
…), pozorně vyslechněte všechny poznámky, které vám řeknou ke splouvanému úseku 
vaši vodáčtí instruktoři 

2. Zjisti si aktuální stav vodočtu. Obtížnost řeky je sice dána nejtěžší místem, ale tato 
obtížnost se může měnit se stavem vody. Nejezdi na vodu za povodňového stavu. 
Značení obtížnosti: 
ZW – turistická, lehká obtížnost, možno jet s otevřenou lodí 
WW1 – lehká, možno jet s otevřenou lodí 
WW2 – mírně těžká … WW6 – hranice sjízdnosti 

3. nejezdi na vodu sám, zásada „Tres faciunt collegium“ 
4. za zvýšeného stavu vody v řece může být obtížnost i o několik stupňů vyšší, zvaž své 

možnosti a možnosti ostatních osádek lodí 
5. nesplouvej vodu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek 
6. dbej na pasivní bezpečnost (tepelný komfort) vesta, přilba, vodácké boty 
7. dbej na aktivní bezpečnost (házečka, píšťalka, telefon, nůž) 
8. ve skupině vždy mějte lékárničku, (náhradní pádlo) 
9. vždy se ve skupině dohodněte kdo je vedoucí loď a kdo poslední (nejzkušenější vodáci) 
10. dohodněte si signály (pádly, píšťalkou) 
11. informujte se o nejbližší zastávce a orientačnímu času, kdy k zastávce dorazíte 
12. každý vodák skupiny musí bez průtahů a odmlouvání plnit příkazy vedoucích a 

instruktorů 
13. před vyplutím si každý vodák dobře zkontroluje loď (vaky), přilbu, vestu, pádlo a další 

výzbroj či výstroj a během plavby kontroluje spolužáky: má plovací vestu, přilbu a obuv pro 
brodění ve vodě, tyto věci máme neustále na sobě! 



14. vedoucí loď nikdo nesmí předjet, vedoucí loď čte vodu, najíždí stopu, určuje 
nebezpečná místa a místa k přistání 

15. vždy přistáváme nad vedoucí lodí 
16. vodáci plují ve skupině vždy tak aby na sebe viděli, nejlépe podle pořadových čísel. 
17. někdo nesmí jet za poslední lodí, poslední loď poskytuje pomoc a záchranu 
18. Před splutím jezu, retardérky, vorové propusti, těžké úseku vždy zastavte, zjistěte 

situaci, navrhněte způsob splutí a záchrany 
19. Všichni musí dávat pozor na pokyny vedoucí lodi, co se děje na vodě vepředu i vzadu. 

Všichni musí vědět, co za nebezpečná místa je čeká. 
 
Záchrana: 
Hlavní zásada č. 1: neohrozit sebe sama. 
 
Hlavní zásada č. 2: člověk má přednost před materiálem 
 
Hlavní zásada č. 3: při vzniku krizové situace (převržení lodí, plovoucí vodák), vodáci za 
dozoru instruktorské lodě okamžitě bezpečně přistanou (nad problematickým místem), 
aktivně se zapojují do záchrany osob a materiálu. Nikdo se nevzdaluje a čeká, dokud krizová 
situace není vyřešena. 
 
Záchranu poskytujte minimálně ve dvou. Není-li si zachránce jistý pokračováním toku, leze z 
vody a prohlíží si krizový úsek ze břehu. Materiál většinou se většinou vyplaví v tišině ne ve 
vracáku. 
Pravidlo pro vodáka ve vodě: dostat se co nejrychleji do bezpečného místa – na břeh (do 
tišiny). Okamžitě vylézt z vody. Zajišťuje záchranu a bezpečnost ostatních pokud je to v jeho 
silách. V případě nemožnosti řešení krizové situace vlastními prostředky okamžitě 
voláme záchranné složky 150, 122, 158. Vodák zajistí věci vytažené na břeh (lodě, pádla, 
materiál). Vodák plní svěřené úkoly až d odvolání. 
 
Záchranné akce je třeba vždy předem procvičit (vytažení vodáka, hody házečkou, 
záchrana materiálu). 
 
Pravidla při převržení: 
 
Pokud vodák plave, snaží se dostat nad loď (proti proudu). Je-li vodák v pořádku, ihned 
kontroluje, zda je v pořádku i jeho kolega z lodi. Svůj stav dej vědět ostatním dohodnutými 
symboly. Při záchraně lodi držíme loď za konec, který je proti proudu. Při plavání s lodí se 
držíme za konec lodě proti proudu. Při zachycení lodi ji necháme v proudu srovnat. Pokud 
plaveš, poslouchej, na povel házečka atd. ti bude hozena házečka. Uchop lano a přitáhni si 
ho na prsa, plav na zádech proti proudu, ostatní tě vytáhnou. V tekoucí mělké vodě, plav ve 
směru proud s nohama napřed na zádech. Vodu z lodi vylívej v tišině ve vodě. 

 


