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Jak�na�odborku�plavec�na�táboře?
Plavání patří ke klíčovým do-

vednostem, jejichž rozvíjení by 
zvláště ve vodáckém oddíle mělo 
být jednou z priorit. Nejen však ve 
vodáckém. O málokteré aktivitě 
se dá takto říct, že může zachránit 
životy.  Plnění plavce je pak léty 
osvědčenou metodou motivace 
naučit se pořádně plavat.

Plavec je jedna z nejčastěji plně-
ných skautských zkoušek. Z velké 
části je to jistě tím, že pro její sklá-
dání se přímo nabízí (nejen) slun-
né táborové dny, kde se této akti-
vitě může věnovat prakticky celý 
oddíl najednou, což slabší plavce 
může v plnění značně podpořit. 
Ne vždy je však takové táborové 
plnění jednoduše proveditelné. 
Tento článek je o tom, jak se to dá 
v polních podmínkách zvládnout.

PlAVÁNí
I když k plnění této odborky při-

stupují již skautky a skauti, kteří 
by plavci měli být, je třeba stále 
dbát na bezpečnost. Do vody tedy 
vstupujeme protažení, dostateč-
ně hydratovaní a nepřehřátí. Na 
břehu (pro delší vzdálenosti na 
doprovodné loďce) musí vždy být 
někdo, kdo má přehled o aktuál-
ním počtu lidí ve vodě. Unavené-
mu plavci můžeme dopomoci tak, 
že ho necháme volně položit ruce 
na ramena jiného plavce, který 
bude plavat prsa. Obměna této 
techniky spočívá v tom, že se una-
vený plavec nachází mezi dvěma 
zachránci, které drží za ramena. 
Nejjednodušším způsobem ale 
je naložit ho na doprovodné pla-
vidlo. Osvědčená soutěž je např. 
plavání s botami či tričkem v ruce, 
aby se nenamočilo. To všechno a 
mnoho dalšího můžeme vyzkou-
šet skoro všude.

ZÁcHRANA�TONOucíHO
Záchrana tonoucího je jednou 

z hlavních podmínek odborky. 
Základním pravidlem je nevysta-
vovat se jako zachránce nebezpe-
čí. To může spočívat v náročnosti 

vodního terénu, ale častěji nás 
ohrozí sám tonoucí. Za předpo-
kladu, že je s tonoucím kontakt, 
volíme tedy způsob záchrany na-
příklad záchranným kruhem či 
házecím pytlíkem. Když tato me-
toda není proveditelná, je třeba se 
k tonoucímu opatrně přiblížit (no-
hama napřed, abychom se moh-
li v případě ohrožení odstrčit), 

uchopit, narovnat, dotáhnout ke 
břehu (viz obrázek) a vytáhnout z 
vody. Následuje uvolnění dýcha-
cích cest (záklonem hlavy, předsu-
nutím spodní čelisti) a v případě, 
že tonoucí spontánně nedýchá, 
začneme po 5 úvodních vdeších se 
srdeční masáží (30:2). Samozřej-
mostí je zavolání RZS. 

Tažení oběma rukama za bradu. Dáváme si při něm pozor, abychom za-
chraňovanému drželi hlavu za spodní čelist, nikoliv za krk (neškrtili ho).
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JAK�NA�MěřeNí�VZdÁleNOSTI?
Jednoduchý způsob je použít k 

měření házečku. Mívá většinou 10, 
12 nebo 15 m. Cíl či obrátka pak 
může být u ukotvené lodě nebo 
bójky. Ta se dá jednoduše vytvořit 
pomocí kanystru, několika spoje-
ných PET lahví nebo čehokoliv na-
fukovacího, ideálně jasné barvy, s 
větším kamenem na provázku.

Měření pomocí internetových 
map je šikovné zejména pro ha-
sičské nádrže. Metoda je na metr 
přesná. Pro přírodní vody lze vy-
užít výrazných bodů na břehu 
(např. osamělé stromy, mola a 
jiné stavby). Delší vzdálenosti lze 
úspěšně odhadnout i z turistické 
mapy. Pokud víme, kde se na tábo-
ře budeme koupat, vzdálenosti si 
můžeme změřit předem doma.

Zvlášť na řekách je možné také 
měření vzdálenosti podél břehu 
(opět například házečkou).

SKOKy�dO�VOdy
Klasickému startovnímu skoku 

se věnovala Kapitánská pošta, ří-
jen 2014. Zkoušení skoků (zejmé-
na po hlavě) by mělo být absolut-
ně podřízeno bezpečnosti. Pokud 
zrovna nejde přímo o cvičení sko-
ku do mělké vody, je radno se řídit 
tím, že pro metrový můstek má být 
hloubka vody 3,4 m a pro třímetro-
vý 3,8 m. Ke skokům jsou vhodné 
například stavidla či požeráky (vy-
pouštěcí zařízení rybníka), u nichž 
bývá největší hloubka. Při skákání 
z mol dbáme na jejich pevné ukot-
vení. Možné jsou i skoky z kamenů 
a skalek, ale zde je obzvlášť velké 
nebezpečí úrazu při příliš krátkém 
skoku, pokud nějaká nižší část ská-
ly vyčnívá do vody. 

Také je třeba mít na paměti, že 
když není ve vodě přítomna něja-
ká překážka dnes, tak zítra klidně 
být může a rozhodně stojí za to to 
zkontrolovat. Zkoušíme a nacvi-
čujeme různé druhy skoků, po no-
hou, po hlavě, záchranářské skoky, 
skoky přes překážku plavmo (např. 
skrčeného člověka), na bezpečných 
místech můžeme zkoušet salta po-
předu i jiné skoky.

POTÁPěNí
Úkol týkající se potápění je pod-

míněn vyzvednutím předmětu z 
hloubky. Když se dno nachází hlou-
běji, než je požadovaná hloubka 
potopení, je hlavním problémem 
umístění předmětu. Další překáž-
kou může být snížená viditelnost 
v přírodních vodách. Při orientaci 
si obecně můžeme pomoci třeba 
osvětlením vodotěsnou baterkou. 
Možnosti, jak předmět umístit, 
jsou například:

Kyblík s kameny spuštěný na 
laně dané délky z lodě. Některý z 
kamenů vylovit. Stejně tak je mož-
né na karabinu na laně připnout 
svítící kroužky, které musí potápě-
jící se odepnout.

Těžší varianta je ukotvit bójku ke 
dnu a potopit ji pod hladinu, takže 
nebude viditelná. K ní se dají opět 
připnout svítící tyčinky. 

Vždy musíme myslet na to, aby 
se potápějící vyvaroval většího 
rozdýchávání se před samotným 

fOTO�dAVId�SVObOdA�-�cedNíK

fOTO�OldřIcH�NOVOTNý�-�OldA



KAPITÁNSKÁ�POŠTA� 12

metodika

potopením. Hlubší nádech je na-
prosto dostačující. V opačném pří-
padě by mohlo dojít k tomu, že si 
tělo bude myslet, že má k dispozici 
více kyslíku, než skutečně má, a 
plavec může upadnout do bezvě-
domí (nádechový reflex v mozku 
je spouštěn zvýšením koncentra-
ce oxidu uhličitého, která se roz-
dýcháním sníží – tj. můžeme dřív 
omdlít, než by tělo vyslalo impuls 
k nádechu). Při potápění musí mít 
dozorující osoba jasnou představu 
o tom, kdo a jak dlouho je pod vo-
dou.

PlAVÁNí�POd�VOdOu
Pro plavání pod vodou platí bez-

pečnostní pravidla zmíněná již u 
plavání a potápění. Pro orientaci 
můžeme opět použít světla pod 
vodou, třeba i na nějaké vodicí 
šňůře. Světla můžeme navázat 
tak, aby zároveň označovala vzdá-
lenost. Na volné vodě je pro zvý-
šení bezpečnosti plavců možné 
plavat s připevněnou bójkou na 
provázku (stačí třeba kus polysty-
renu), aby bylo jasné, kde se plavec 
pohybuje a aby se dal případný to-
noucí rychle najít.

Decibel
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