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Přínos projektu „Instruktoři v akci“ pro Posejdon 

Deset vodáků z Karvinska v roce 2015 bylo na kurzu „Instruktor vodní turistiky“. To díky dotačnímu 
titulu „Cesta k městu II“, čili podpoře města Karviná a jeho partnerů (Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje, Mládež v akci, MŠMT).  Garantem projektu je spolek Posejdon. Vlastní kurz 
„Instruktor vodní turistiky“ organizovala Vodácká škola záchrany. 
 
Kurz „Instruktor vodní turistiky“ jako školení k projektu Instruktoři v akci? „Je pravdou, že jsme 
doufali ve vyšší procento úspěšnosti než je 10%, ale to nic nemění na faktu, že v průběhu kurzu Petr 
Ptáček zaznamenal posun instruktorů po všech stránkách. Vedení VŠZ i spolku Posejdon věří, že 
alespoň několik instruktorů z projektu Instruktoři v akci se zdokonalí natolik, že VŠZ bude moci 
instruktorům v dohledné době příslušné osvědčení vystavit dodatečně. Posejdonu tak umožní 
uspokojit více zájemců z řad škol a školských zařízení. Už nyní se účastníci kurzu podílejí, ale pod 
odborným vedením akreditovaných garantů příslušné akce. Kompetence si tak přirozeně zvyšují. “ 
tvrdí za Posejdon Roman Štolfa.   
 

Vodácké akce a aktivity Posejdonu roku 2015 s novými instruktory 
Instruktoři Posejdonu využívají příležitosti k předávání získaných zkušeností na vodáckých akcích. 
Podíleli se na publikaci „Příručka pro instruktory Posejdonu“. Vytvořili prezentační video spolku 
Posejdon. Podílejí se, pod odborným vedením akreditovaných garantů, na vedení kroužků při DDM.    
 
Vodácké akce – výběr z kalendáře Posejdon.CZ 

Kdy Kde  Co  Poznámky 

13.3. 2015 Dolní Lutyně-Věřňovice Školení instruktorů v PZKO MS Věřňovice. ID 3853 

19.4.2015 Dolní Lutyně-Věřňovice Program pro DDM Orlová. ID 4389 

7.-10.5. 2015 Nové Město nad Metují Kurz „Instruktor vodní turistiky“. ID 3790 

15.5.2015 Dolní Lutyně-Věřňovice Vodácký program pro polské Gymnázium 
Český Těšín. 

ID 4433 

30.5. 2015 Dětmarovice Energiáda. Stánek Energolodě. ID 4495 

13.-19.7. 2015 Dolní Lutyně-Věřňovice LVT I ID 2805 

20.-25.7. 2015 Dolní Lutyně-Věřňovice LVT II ID 2985 

28.7. 2015 Bohumín Prázdninový kolotoč – Cirkus Posejdon na 
Gliňoči  

ID 4628 

10.8. 2015 Dolní Lutyně-Věřňovice Lelkování v knihovně – Karibik ve 
Věřňovicích 

ID 4788 

15.8. 2015 Bohumín Závod Dračích lodí ID 3108 

1. – 22.8.2015 Sedlo u Jindřichova 
Hradce 

LVT III – Tábor 8. oddílu Hraničář Karviná ID 5168  

3.9. 2015 Ostrava Loděnice Ostravice  ID 4918 

Zdroj: www.posejdon.cz/calendar  

 

„Příručka pro instruktory Posejdonu“ 

V rámci projektu „Instruktoři v akci“ vznikla publikace „Příručka pro instruktory Posejdonu“. 

 

Prezentační video spolku Posejdon 

Pro slavnostní Dokončení stavby Loděnice Ostravice Jan Jaroš vytvořil prezentační video Posejdonu.   

Kroužky při DDM 

Garantem Vodáckého kroužku při DDM Orlová je Lenka Vargová. Říkají si Piráti Orlová a program 
organizuje Jan Jaroš. Na FB provozují stránku Piráti Orlová.  

http://www.posejdon.cz/?p=3853
http://www.posejdon.cz/?p=4389
http://www.posejdon.cz/?p=3790
http://www.posejdon.cz/?p=4433
http://www.posejdon.cz/?p=4495
http://www.posejdon.cz/?p=2805
http://www.posejdon.cz/?p=2985
http://www.posejdon.cz/?p=4628
http://www.posejdon.cz/?p=4788
http://www.posejdon.cz/?p=3108
http://www.posejdon.cz/?p=5168
http://www.posejdon.cz/?p=4918
http://www.posejdon.cz/calendar
http://www.posejdon.cz/tv
https://www.facebook.com/piratiorlova
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Vodáctví na Karvinsku 
Vodáctví na Karvinsku má na čem stavět. Základy položili mimo jiné vodáci kolem Jiřího Kalbáče, kteří 
založili oddíl kanoistiky při TJ Kovona Karviná a postavili loděnici na řece Olši (r. 1974).  
 
Od roku 1976 loděnici na Olši využívají také vodní skauti z 8. oddílu Hraničář Karviná, který založil 
v roce 1968 Otakar Novotný „Bumbrdla“. 
 
S otevřením Slezské univerzity v Karviné je spojen vznik Vysokoškolského sportovního klubu (r. 1990). 
Členové klubu také využívají zázemí loděnice v Karviné na řece Olši. 
 
V roce 2005 Josef Tobola založil spolek Posejdon. Činnost spolku zahrnuje organizování vodáckých a 
kulturních akcí, správu vodácké cesty Slezských Benátek (Karviná – Krzyżanowice), publikační činnost 
a rozvoj lidských zdrojů. Sídlo spolku a loděnice je v obci Dolní Lutyně – Věřňovice. 
 
Lodičky v parku Boženy Němcové byly po rekonstrukci znovu otevřeny v roce 2010. Půjčovnu lodiček, 
prodej občerstvení a veřejné akce zde organizuje Iniciativa Dokořán. 
 
 

Vodácká škola záchrany 
Učíme se u nejlepších z oboru. Vodáckou školu záchrany (VSŽ) založil a vede Petr Ptáček. On i jeho 
tým má velmi dobrou pověst. Kurzy VSŽ patří k nejnáročnějším a získání akreditace je nesnadný úkol. 
S tímto vědomím spolek Posejdon právě na kurzy VŠZ posílá…  
 
„Cíle kurzů: rozšířit povědomí o záchraně na vodě, o zbytečném neriskování, o předcházení 
nebezpečným situacím - snažit vychovat dobré vodáky, kteří budou umět poskytnout pomoc v 
různých situacích. Proto se setkáte u každého kurzu se vstupními podmínkami a taktéž závěrečné 
zkoušky prověří zdatnost a znalosti účastníků kurzů. Na záchranářských kurzech není prostor pro 
výuku pádlování a základní vodácké dovednosti.“ Zdroj: http://www.raft.cz/skola/kurzy.aspx  
 
Ing. Petr Ptáček - školitel v oblasti vodácké  
kvalifikace: soudní znalec se specializací na vodáctví a bezpečnost na řekách i jezech, absolvent kurzů 
Záchranář III VZS ČČK a Záchranář na divoké vodě VZS ČČK v roce 2003, licencovaný záchranář ve 
smyslu živnostenského zákona pro činnost vodní záchranářská služba a poskytování tělovýchovných a 
sportovních služeb, držitel průkazu vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce 
rekreačního plavidla, absolvent zdravotního kurzu Zdrsem Vodák 
praxe: 20 let aktivní vodácká činnost, sjezdy mnoha českých i zahraničních řek, pořádání vodáckých 
akcí v Čechách i zahraničí, účastník raftových závodů v letech 1998-2000 
publikační činnost: autor 3 vodáckých knih, viz. záložka publikace, majitel nejnavštěvovanějšího 
vodáckého serveru www.raft.cz, kde publikuje odborné články jak pro začínající, tak i pro zkušené 
vodáky, aktualizace vodáckých kilometráží, testy vodáckých výrobků a odbornosti cestovních 
vodáckých kanceláří, dále články v Hospodářských novinách, ve vodáckých časopisech, MF Dnes … 
 
Ing. Vladimír Pilát – školitel v oblasti vodácké 
kvalifikace: Licencovaný průvodce ve smyslu ŽL pro činnost Vodní turistika a rafting (Průvodcovská 
činnost tělovýchovná a sportovní), absolvent zkoušek IRF Trip leader. 
praxe: od roku 1981 aktivní vodácké činnosti, turistika a kanoistika na divoké vodě, účastník raftových 
závodů, aktivní závodník ve sjezdu K1 2002, od roku 2000 vodácký průvodce pro rafting, kanoistiku a 
vodní turistiku v Evropě, organizátor vodáckých akcí v Čechách i zahraničí.  
Zdroj: http://www.raft.cz/skola/lektori.aspx  
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