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ZÁKLADNÍ A SEZNAMOVACÍ VÝCVIK POSÁDEK
MOTOROVÝCH ZÁCHRANÁŘSKÝCH PLAVIDEL
1. Úvod
Uvedené postupy vycházejí z odborné praxe a doporučení, získaných v rámci dlouholetých zkušeností
v oblasti vodní záchrany. Vycházejí z používaného standardu pro výuku v rámci kurzů vůdců
záchranářských plavidel pro členy VZS ČČK dle platné metodiky (Mgr. Jan Sedláček, 1.10.2019) a dle
standardů kurzů VMP kvalifikovanými instruktory IZS a osob s pověřením Státní plavební správy k
provádění Ověření praktických dovedností.
AIVZ tento postup vyžaduje ke sjednocení metodiky výuky kvalifikací osob - vůdců motorových plavidel
- určených pro vodní záchranu (Minimum pro volnou vodu, Vůdce záchranářského plavidla, Záchranář
na volné vodě, Záchranář hladinové záchranné služby apod.) a tedy i další organizace, provozovatele
plavidel či organizátory akcí a jejich zajištění.

2. Povinné body
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

U všech členů posádky MUSÍ proběhnout prokazatelné úvodní školení BOZP pro
provoz plavidel, včetně základních bezpečnostních postupů s důrazem na
respektování pokynů vůdce plavidla !
používání OOP – vesta, přilba, vhodná obuv s pevnou špičkou i patou!
bezpečnost při nastupování / vystupování z plavidla (riziko pádu do plavidla, mezi
plavidlo a molo…stojící plavidlo, , vyvázané/nevyvázané plavidlo, soulodí, jiné postupy
nalodění/vylodění a jejich rizika, atd.)
používání a zajištění účinného upevnění výtrhové pojistky – nouzové postupy
seznámení se základními pravidly pro rozjezd a přistávací manévry musí proběhnout
před vyplutím plavidla - bezpečný posez (určená místa), pokyny (upozornění) lodivoda
před rozjezdem a pro přistávání (pokyny vůdce plavidla, rizika při přístavních
manévrech a pro práci s lanem atd.)
Základní znalost ovládání - vedení plavidla (a jeho zastavení) pro případ nouze náleží
všem členům posádky před vyplutím a s ukázkou bezprostředně po prvním vyplutí
Seznámení se ovládacími prvky konkrétních plavidel a vyžádání si instruktáže pro
případy, kdy bude v užívání plavidlo jiné konstrukce nebo se specifickými ovládacími
prvky
V rámci kurzů / výcviků s garancí AIVZ provádí výcvik výhradně osoba způsobilá k této
činnosti, pověřená předsednictvem AIVZ (tzn. držitel kvalifikace ZVV / Záchranář VZS jako školitel Vůdců záchranářských plavidel, Instruktor či Lektor VZS nebo ekvivalentní
kvalifikací v rámci IZS a s pověřením Státní plavební správy k ověřování praktických
dovedností kategorie M.

© AIVZ 2021
2

MMAIVZ-VV-1-2021-JS/JH

2.9.

Při plavbě, i jakékoliv výuce vedení plavidla a souvisejících činnostech (při
nastartovaném motoru a nevyvázaném plavidle), bude mít vůdce plavidla nebo osoba
odpovědná za výcvik vždy účinně upevněnou výtrhovou pojistku (pro výcvik pak
instalujeme „zdvojenou“ výtrhovou pojistku k zajištění 100% dostupnosti pro nouzové
vypnutí motoru).
2.10. Specifické výcviky nad rámec běžného vedení plavidla (Vlečení předmětů a plavidel
přistávací manévry mimo standardní přístaviště, mola a přístupné břehy, manévrování
v proudu a plavebních komorách, nouzové postupy či výsadky na rychlosti, přiblížení
se k plavidlům v pohybu, nácviky s LZS apod.) v rámci kurzů / výcviků s garancí AIVZ
provádí výhradně osoba způsobilá k této činnosti, pověřená předsednictvem AIVZ.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Metodika výuky je striktně dodržována v návaznosti na obsahovou náplň základních kurzy
VMP, která je vedena v rámci členů AIVZ jednotně s ohledem na možnosti v místě konání
výcviku.
3.2. Pro alternativní či nové postupy slouží aktualizace a sdílení zkušeností instruktorů/lektorů.
3.3. Mimořádné situace jsou dokumentovány a předávány v rámci odborných setkání.
3.4. Postupy se mohou lišit s ohledem na úroveň frekventantů, použité prostředky a způsob jejich
nastavení.
3.5. Přes maximální snahu o sjednocení základních postupů mohou být v rámci specifických činností
a prostředků jednotlivých složek IZS tyto odlišné.

Foto: Jan Sedláček - VD Orlík
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