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ORGANIZACE  TÁBORA

Aby mohla být prováděna na táboře řídící činnost, musí být vytvořena
určitá organizace. Každý tábor si vytváří vlastní strukturu, která odpovídá
námětu a charakteru tábora a samozřejmě také jeho velikosti. A’t už je
používané názvosloví jakékoliv, podstata bude stejná. Proto budeme vycházet
z univerzálního názvosloví, které si podle potřeb upravíme na naše táborové
podmínky. Jednotlivé součásti táborové struktury tvoří :

Vedoucí tábora
Je rozhodujícím řídícím článkem na malém i velkém táboře. Nese

odpovědnost za chod celého tábora a rozhoduje s konečnou platností.
Přestože se o řadě svých rozhodnutí radí s ostatními vedoucími, má právo
konečného rozhodnutí. Sám už není nikým řízen, neboť je zástupcem
provozovatele na táboře a jemu také plně odpovídá.

Rozdílná je náplň práce vedoucího na různých typech tábora. Na malém
táboře se v podstatě zúčastňuje veškeré činnosti, na velkém táboře se stává
spíše hlavním organizátorem a koordinátorem. Je sice dětmi obklopen, ale už
mezi nimi neprovádí přímou činnost a často je nucen sedět v „pracovně a
tábor řídit. 

Kromě potřebné odborné kvalifikace, která právně kryje jeho i
provozovatele, je nezbytná praxe, které při řízení využívá.

Vedoucí tábora – v táborovém žargonu „hlavas“ – tvoří tedy špici táborové
struktury. U něj se sbíhá nejvíce informací, on vytváří celkovou organizaci,
jeho „táborový rukopis“ se projeví v náplni i atmosféře celého tábora.

Zástupce vedoucího tábora
Mohou být až tři a na velkém táboře nevedou žádný oddíl a věnují se

celému táboru. Na malém táboře každý z nich ( pokud jsou ustanoveni ) vede
také oddíl.

1. zástupce pro věci výchovné
Bývá prvním zástupcem vedoucího tábora, který zajišťuje celotáborovou

programovou činnost, to znamená, že v této oblasti řídí oddílové vedoucí a
pracuje s táborovou radou. Rozpracovává táborové akce, hry, soutěže a
putování, jichž se zúčastňuje celý tábor.

2. zástupce pro věci hospodářské
Jeho doménou je celá hospodářská oblast, počínaje objednávkami,

jednáním s dodavateli, vyřizováním účtů a faktur, péčí o sklady potravin až po
výkazovou činnost. Přímo řídí provozní pracovníky – kuchařky, pomocnice
v kuchyni, řidiče. Ve spolupráci s hlavní kuchařkou a zdravotníkem připravuje
jídelníček.
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3. zástupce pro věci zdravotní
Úzce spolupracuje s oddílovými vedoucími a provozními pracovníky,

nikoho však přímo neřídí, i když jeho rozhodnutí v oblasti zdravotnictví a
hygieny jsou pro účastníky závazná. Je v kontaktu s přiděleným lékařem,
provádí drobná ošetření dětí a zdravotní opatření, vydává léky, provádí
prohlídky dětí i ubytování, kontrolu čistoty, podílí se na přípravě jídelníčku.

Odborný instruktor
Je u větších táborů uvolněný, u malých vede současně oddíl. Z hlediska

své funkce je podřízen zástupci pro výchovu, neboť zabezpečuje organizování
celotáborových i oddílových odborně zaměřených akcí na tělovýchovu,
turistiku, přírodovědu, kulturu i pracovní činnost. Sám už neřídí nikoho, ale
pomáhá oddílovým vedoucím a po odborné stránce určuje způsoby a formy
zajišťování.

Oddílový vedoucí
Je základní táborový pracovník, který vede oddíl, stará se o děti a

připravuje pro ně denní program. Jako všichni účastníci je podřízen
vedoucímu tábora, ale jeho přímý nadřízený bývá zástupce pro výchovu. Sám
řídí děti ve svém oddíle a přiděleného instruktora ( praktikanta), dbá na jejich
bezpečnost a plně za ně odpovídá. Na jeho aktivitě do značné míry závisí
dobré fungování tábora.

Instruktor  ( praktikant )
Je podřízen přidělenému oddílovému vedoucímu a podle jeho pokynů

pracuje s oddílem. Jemu už nikdo podřízen není, většinou pomáhá
vedoucímu se zajištěním činnosti v jeho oddíle.

Provozní pracovníci
Jsou všichni přímo podřízeni zástupci pro věci hospodářské, který je také

řídí. Patří sem vedoucí kuchařka, kuchařky, pomocnice v kuchyni, řidiči a
pomocnice pro úklid.

Vedení tábora
Je složeno z vedoucího tábora a všech tří zástupců. Je poradním orgánem

vedoucího tábora, aby jeho rozhodnutí mohla být kvalifikovaná. Radit se je
povinností každého vedoucího tábora.

Kolektiv výchovných pracovníků
Je demokratickým prvkem celé organizace tábora. Pod vedením

vedoucího tábora se schází pravidelně i podle potřeby. Tento kolektiv, jehož
schůzek se zúčastňuje vedení tábora, odborný instruktor, oddílový vedoucí a
podle zvyklostí i instruktoři, činnost tábora hodnotí, posuzuje, plánuje a
společně rozhoduje, i když rozhodující slovo má vždy vedoucí tábora. Řeší
nejen pochvaly, ale i tresty, problémy ve vztazích mezi účastníky a vše
podstatné, co se týká celotáborového života.
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spotřebičům. Kdokoliv zjistí závadu, ihned ji ohlásí vedoucímu tábora, a ten
odpojí spotřebič, případně příslušný okruh elektroinstalace.
Velice nebezpečné je manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízeními
mokrýma rukama. Toto nebezpečí přichází v úvahu zejména v táborové
kuchyni, při úklidu a při práci venku v dešti či vlhku. Nesmíme dopustit, aby
došlo k porušení přívodů a prodlužovacích šňůr a nechráněných kabelů
mechanicky, nenecháváme je volně ležet na zemi.

Nebezpečí elektrického proudu umocňuje skutečnost, že úrazy jím
způsobené jsou často smrtelné. Všechny děti a pracovníky je třeba poučit,
aby se nedotýkaly postiženého elektrickým proudem. Vyproštění provádíme
až po bezpečném vypnutí elektrického proudu.

V případě, že dojde k požáru, k jehož uhašení musíme použít vodu nebo
některý typ hasicího přístroje, který není určen pro hašení elektrických
zařízení, musíme předem vypnout elektrický proud. Elektrická zařízení
můžeme hasit jen přístroji a látkami, které jsou k tomu určeny.

Před započetím tábora necháváme v trvale neobývaných táborových
objektech provést odbornou kontrolu elektroinstalace, která trpí zejména ve
vlhkém prostředí ( nevytápěných objektech ). Právě poruchy elektroinstalace
poškozené vlhkem jsou častým zdrojem požárů.

VAŘÍCÍ  A  HORKÉ  KAPALINY
Chceme ještě upozornit na jedno nebezpečí, kterému doposud nebyla

věnována táborovými pracovníky dostatečná pozornost a zřejmě i proto je
v poslední době jednou z nejčastějších příčin úrazů.

Je jím manipulace s vařícími a horkými kapalinami. Vzniklé popáleniny a
opařeniny mají velice nepříjemné důsledky a mnohdy trvalé následky. Proto
při projektování a výstavbě tábora zvažujeme velice obezřetně manipulaci
s vařenými pokrmy ( např. přenášení vývarů, polévek, omáček, slévání vařící
vody z příloh – vařených brambor, těstovin, rýže, vyndávání knedlíků, slévání
horkého omastku, práce s tlakovými hrnci ) a vodou na mytí nádobí, případně
úklid a osobní hygienu.

Manipulační prostor v kuchyni musí být prostý nástrah, na kterých lze
uklouznout, o které lze zakopnout, nebo zachytit oděvem nebo nádobou.
Rovněž prostor mezi kotli na ohřev vody a prostor pro mytí nádobí či osobní
hygienu by neměl být ve svahu a kluzký.

Transport horkých kapalin by neměl být spojen s překonáváním překážek,
překračováním napínáků od stanů či plachet, kolíků, kabelů a podobně. Volná
musí být rovněž cesta k vsakovací jámě. Nádoby volíme tak, aby přelití horké
kapaliny nezpůsobilo opaření rukou, aby bylo možné přenášet je dvěma
osobami bez rizika.

Manipulaci s horkými kapalinami přenecháme dospělým pracovníkům
( ženy smějí manipulovat s předměty jen do váhy 15 kg ). Nezapomínáme ani
na nebezpečí, že se hrnce zvrhnou. Proto je třeba dbát na stabilitu
odkládaných nádob a nepřetěžovat vařiče velkými nádobami.
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PŘÍRODNÍ  ŽIVLY  A  ELEKTŘINA

Nebezpečí může pocházet i z působení přírodních živlů. Ohrožení vodou
se můžeme vyvarovat volbou tábořiště a promyšlenou výstavbou tábora. Při
zvýšeném množství srážek v místě, v prameništi řeky či přítoků, sledujeme
stav řek ( t.j. výši hladiny a průtok ) nebo potoka, na jejichž břehu se tábor
nalézá.

Složitější je obrana proti větru. S převládajícími směry větru se můžeme
seznámit před stavbou tábora a podřídit se mu. Dbáme na to, abychom
nestavěli lehké konstrukce o  velké ploše stěn na návětrné straně, protože by
snadno podléhaly tlaku větru.

Stromy na okraji lesa můžeme v koruně preventivně vyvázat lany,
abychom zabránili pádu kmenů do tábora. Táborové stavby ze dřeva, hangáry
a stany dostatečně kotvíme k zemi. Při zvyšující se rychlosti větru učiníme
další opatření, zajistíme vypnutí hangáru a uzavření vstupů a oken, aby
nedošlo k jeho nafouknutí a následnému odtržení od země. Vypneme a
uzavřeme rovněž plachty na podsadových stanech. To činíme vždy,
opouštějí-li oddíly tábor.

Nepodceňujeme nebezpečí při bouřce. Jsme-li v terénu, snažíme se ještě
před bouřkou sejít do nižších poloh, ukrýt se v údolí, vzrostlém hustém lese,
v jeskyni. V nejhorším případě si leháme na zem. Vyhýbáme se úkrytům pod
osamělými stromy, holým nezastavěným místům, vrcholům kopců a horským
hřebenům.

Nezdržujeme se rovněž v blízkosti svodů hromosvodů, drátěných plotů a
dalších kovových předmětů. Neskrýváme se ani v menších, osamoceně
stojících objektech. Máme-li možnost skrýt se v budově, dáme přednost velké
kovové budově nebo stavbě s kovovou rámovou konstrukcí ( tvoří
Faradayovu klec ), nebo obytné zděné budově s hromosvodem.

Jestliže taková možnost není, vezmeme zavděk nechráněnými budovami.
Jestliže jsme nuceni cestou k úkrytu překonat volný nezastavěný prostor,
nenosíme kovové předměty, děláme malé kroky, při stání máme nohy blízko
u sebe. V budovách a místnostech uzavřeme okna a dveře, zamezíme
průvanu, nezdržujeme se u kamen a velkých kovových předmětů.

Žádná bouřka nenechá bez následků psychiku dítěte i vedoucího. Proto i
při bouřce je nutný klid a rozvaha.

Nebezpečí elektřiny však neplyne pouze z přírodních úkazů. Elektřina nás
dnes provází na každém kroku. S nebezpečím úrazu elektrickým proudem se
střetáváme u elektrického vedení v terénu. Děti proto musíme naučit, aby
nevstupovaly do transformátorových objektů a nelezly na ně, aby se
nedotýkaly drátů a kabelů elektrického vedení ani upínacích lan sloupů a
stožárů, aby nepoškozovaly elektrická zařízení ( vedení, sloupy, izolátory,
tabulky, rozvodné skříně apod. ), aby se vyvarovaly pouštění draků a házení
lasem v blízkosti elektrického vedení.

Veškerou manipulaci s elektrikou, jejím rozvodem, přenecháme vždy
odborníkům. Manipulaci s elektrickými spotřebiči nenecháváme děti provádět
bez dozoru dospělé osoby, pravidelně sledujeme stav těchto spotřebičů,
základních izolačních prvků, jako jsou zásuvky, vypínače, přívody ke 
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Táborová rada
Je dalším demokratickým prvkem tábora, jehož prostřednictvím mají

možnost se na programu a chodu tábora podílet i děti.
Z dospělých ji má na starosti zástupce pro výchovu.
V táborové radě mohou děti vyjádřit své pozitivní i negativní názory,

prosazovat své náměty a zapojit se tak do řízení tábora.

Každý tábor si podle vlastních zvyklostí, tradic, zaměření a velikosti
předem promyslí a určí strukturu a organizaci tak, aby byly splněny obecné
požadavky na provoz tábora při respektování jeho individuálních potřeb.
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PRÁVA  A  POVINNOSTI  TÁBOROVÝCH  PRACOVNÍKŮ
Uzavřením smlouvy nebo dohody se provozovatel i táborový pracovník

dobrovolně zavazují, že budou plnit stanovené podmínky včetně ujednání, že
budou dodržovat všechny obecně platné předpisy, t.j. zákony, vyhlášky,
směrnice apod. ( nikoliv tedy např. vládní usnesení, které není obecně
závazným předpisem ).

Aby pracovník mohl plnit to, co je pro tábory závazné, je třeba, aby :
- provozovatel provedl seznámení všech táborových pracovníků

s potřebnými předpisy, a to před zahájením tábora
- každý táborový pracovník si potřebné předpisy sám předem

prostudoval
- každý výchovný pracovník získal potřebné kvalifikační předpoklady na

specializovaných přípravných kurzech
Základní práva a povinnosti stanovuje i pro dětské tábory zákoník práce a

související předpisy. Další práva a povinnosti mohou být stanoveny právní
normou vydanou nadřízenými centrálními orgány a institucemi. Pokud se
takové normy jakýmkoliv způsobem dotýkají tábora, provozovatel i jeho
pracovníci je musí povinně respektovat. Jde například o :
- finanční předpisy, hospodaření s prostředky, účtování
- pojištění a vybavení náležitostí
- nákupy v obchodech
- zdravotní předpisy
- hygienické předpisy
- ukládání oblečení ve veřejných podnicích
- pravidla rozdělávání ohně
- lesní zákon
- náležitosti pro tábořiště
- zásady přepravy cestujících
- bezpečnostní předpisy
- zásady chůze po veřejných komunikacích
- řád plavební bezpečnosti atd.
Jde tedy o velký rozsah znalostí a vědomostí, které většina táborových

pracovníků podle vykonávaných funkcí musí znát, má-li odpovědně pracovat
s dětmi. Jednotlivý pracovník by strávil mnoho času hledáním toho, co
v daných předpisech potřebuje pro tábor, proto v jeho zájmu bývají
organizovány přípravné odborné kursy, které zajistí seznámení s těmi
informacemi, které jsou pro vedoucího nezbytné.

Znát svá práva a povinnosti je v každé práci prvořadé a nezbytné. Podle
nich si udělá každý nejen úsudek o náročnosti toho, co bude vykonávat, ale
také jsou tím jasně vyznačeny hranice, v nichž se bude pohybovat. Znamená
to, že každý táborový pracovník při vykonávání táborové funkce vychází ze
stanovených základních požadavků pro danou práci.

Práva a povinnosti si uvedeme především v obecné rovině, to je pokud
jsou společné pro všechny táborové funkce, při vědomí toho, že každá
táborová funkce má ještě určitá další práva a povinnosti, které pak zároveň
specifikují odpovídající konkrétní pracovní náplň.
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platné předpisy a normy. Řekněme si ještě o zásadách, které každý z nás

označí za rozumné a také známé. Ale opakování je matkou moudrosti.
Oheň nerozděláváme v blízkosti lesa (i když je někdy uváděno ve

vzdálenosti 50 m od lesa), respektujeme znění zákona, kde se uvádí
v bezpečné vzdálenosti od lesa, dozrávajícího obilí, dlouhé a suché trávy, na
rašelinových porostech.

Ohniště zakládáme na podkladu bez vegetace a ohraničíme kameny. Před
opuštěním místa, kde byl rozdělán oheň, musíme ohniště zahladit, ne však
dříve než oheň úplně vyhasne a popel vychladne.

Jiskry nesmějí ohrožovat zápalné předměty a vegetaci, nelze vypalovat
trávu, plevel, křoviny a rákos. Ohniště musí být vždy pod dozorem !

Pozornost musíme věnovat i zařízení s otevřeným ohněm, jako jsou
kuchyňská kamna, polní kuchyně a další. U nich musíme počítat
s nebezpečím vypadlých uhlíků ( proto okolo nich nesmí být dřevěná podlaha
nebo PVC ) a z vyletujících jisker ( komíny osazujeme lapači jisker ). Okolí
těchto zdrojů tepla upravíme tak, aby nemohlo dojít k pádu na rozpálený
zdroj. Proto dbáme i na to, aby podlaha v kuchyni neklouzala, byla čistá a
suchá.

Děti nenecháváme samotné obsluhovat tepelné zdroje s otevřeným
ohněm, vařiče na propan-butan a na kapalná paliva. Propan-butan je stále ve
větší míře využíván v provozu dětských táborů a je velkým pomocníkem
v táborové kuchyni. Je však nebezpečný, protože ve směsi se vzduchem tvoří
třaskavou směs, jejíž působení v uzavřeném prostoru i na volných
prostranstvích má nedozírné následky. Nebezpečné je zatékání těchto plynů
do prohlubní, kde se hromadí. Zbytky propan-butanu proto před manipulací
s lahvemi necháme vyhořet přes příslušný hořák. Plyn nikdy nevypouštíme !

Pozornost věnujeme výměně lahví s propan-butanem, dbáme, aby
v blízkosti nedošlo k manipulaci s otevřeným ohněm ani k úniku plynů.
Musíme si být vědomi toho, že výbuch propan-butanu ve směsi se vzduchem
může způsobit i náhodná jiskra.

Veškerá instalace vedení propan-butanu přísluší odbornému
plynárenskému závodu, který provede jak instalaci, tak tlakovou zkoušku.
Vyjímku tvoří komerční vařiče, jež se nasadí přímo na dvoukilogramovou
propan-butanovou bombu. Láhve s propan-butanem umístíme do
uzamykatelné, dobře větrané kóje vně budovy, která je umístěna tak, aby na
láhve nedopadalo přímé sluneční světlo.



29
V souvislosti se zdoláváním požárů máme povinnost :
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
- uhasit požár, jestli-že je to možné nebo provést nutná opatření

k zamezení jeho šíření
- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit

jeho ohlášení
- poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele

zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obecního úřadu a na jejich
výzvu poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné
věci potřebné ke zdolání požáru ( za výdaje s tím spojené obdržíme úhradu )

- přispět ihned k záchraně lidských životů a dalších hodnot, avšak tak,
abychom zásahem neohrozili zdraví a svůj život, případně životy dalších a
nezpůsobili škody větší, než mohou nastat samotným požárem

Pro vedoucího tábora to znamená, aby dbal nebo alespoň zkontroloval,
zda provozovatel splnil povinnost vyplývající z uvedených předpisů, to je :

- zajistit školení pracovníků prvního stupně o požární ochraně podle
platných předpisů s ohledem na podmínky na táboře a pořídit písemný
záznam o tomto školení, který je na táboře k nahlédnutí

- opatřit požárně nebezpečná místa na táboře nápisy o zákazu kouření a
manipulace s otevřeným ohněm (přestože je na táboře kouření vůbec
zakázáno) a světlem, případně dalšími nápisy o povaze skladovaných látek a
možném nebezpečí

- vybavit tábor prostředky požární ochrany úměrnými velikosti a vybavení
tábora (ČSN 38 9100 – ruční hasicí přístroje)

- vypracovat, umístit a udržovat na táboře jeho požární řád
Vedoucí tábora musí neprodleně ohlásit okresnímu inspektorátu požární

ochrany vypuknutí každého požáru, i když byl v zárodku uhašen a nedošlo ke
škodě na zdraví a majetku. Je rovněž povinen kontrolovat, zda pracovníci
dodržují zásady, o kterých byly poučeni a v případě nedodržování předpisů,
vyvodit vůči pracovníkovi důsledky.

Při výstavbě tábora musíme dodržovat normy vztahující se na instalaci a
provoz zařízení, jež mají vztah k požární ochraně, jako například :
ČSN 06 1008 - požární ochrana při instalaci a užívání tepelných spotřebičů
ČSN 38 6462 - rozvod a využití propan-butanu
ČSN 73 0769 - požární předpisy pro instalaci a užívání topidel
ČSN 73 0802 - požární bezpečnost staveb
vyhláška českého MV č.35/1977 a 46/1981 Sb. , o požární bezpečnosti při
skladování a používání topné nafty.  

Při výkonu státního požárního dozoru může ministerstvo vnitra nebo
okresní úřad uložit organizaci, která porušila povinnost vyplývající z předpisů
o požární ochraně pokuty až do 250 000 Kč.

Za přestupek na tomto úseku pak může okresní úřad uložit občanovi důtku
nebo pokutu až do výše 5 000 Kč.

Je pochopitelně povinnost každého, tedy organizace (jejich odpovědných
pracovníků) i občana, aby se při jakékoliv činnosti seznámil s platnými
předpisy a normami a dodržoval je. Proto i my musíme s ohledem na typ
tábora, jeho vybavení a provozovanou činnost vyhledat a pak dodržovat 
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PRÁVA  VÝCHOVNÝCH  PRACOVNÍKŮ

- mít vytvořeny příznivé pracovní podmínky a zajištěnou bezpečnost a
ochranu zdraví při práci. Znamená to například vyžadovat na provozovateli
splnění předpokladů týkajících se provozu tábora

- být seznámen s právními i ostatními předpisy, které se vztahují k výkonu
táborové funkce

- podílet se na přípravě tábora již před jeho zahájením
- vyžadovat pomoc vedení tábora a ostatních pracovníků při řešení otázek,

které přesahují rámec vlastních pracovních úkolů
- vyjadřovat se k otázkám táborového života, které se týkají vlastní činnosti

na táboře
- vyžadovat vyslání na specializovaný přípravný kurs pro výkon dané

táborové funkce
- mít možnost účastnit se jednání provozovatele, na němž bude prováděno

hodnocení tábora

POVINNOSTI  VÝCHOVNÝCH  PRACOVNÍKŮ
- konat práci osobně, svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a

schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy,
dodržovat zásady spolupráce s ostatními pracovníky a dodržovat i ostatní
podmínky sjednané ve smlouvě či dohodě

Příklad : Je nepřípustné, aby např. oddílový vedoucí poslal přiděleného
instruktora (praktikanta) s dětmi pro dříví do lesa na přípravu táboráku a
sám zůstal v táboře (i když také pracovně, např. aby dokončil
vyhodnocení odpolední soutěže)
- dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané
- dodržovat ostatní předpisy, pokud s nimi byli řádně seznámeni
Příklad . Oddílový vedoucí musí : 
dodržovat vyhlášku a se svým oddílem pochodovat po silnici vždy vpravo
dodržovat přiměřenou bezpečnou vzdálenost ohniště od lesa podle zákona
- řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek

organizace před poškozením, ztrátou, zničením či zneužitím a nejednat
v rozporu s oprávněnými zájmy organizace

Příklad : Zneužití je např. tzv. černá jízda služebním vozidlem
Provozovatel by měl mimo toto stanovit (např. v řádu pro táborové

pracovníky), že pracovníci jsou dále povinni :
- dodržovat všechny předpisy, příkazy i pokyny nadřízených pracovníků

včetně plnění mimořádných úkolů, které vyplynou z naléhavé potřeby tábora
Příklad : Vedoucí tábora uloží hospodáři, aby cestou do města vzal

s sebou nezletilého účastníka tábora (na převaz), neboť zdravotníka nelze
postrádat a k dispozici není žádný  jiný dospělý pracovník

- získat kvalifikační předpoklady pro výkon táborové funkce podle
požadavku provozovatele
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- dodržovat pedagogické a výchovné zásady ve vztahu k dětem včetně
zákazu kouření a požívání alkoholu před dětmi
Příklad : Nejedná se ovšem o zákaz požívání alkoholu jen před dětmi, ale

o zákaz v kteroukoliv dobu v průběhu tábora, což nejen vyplývá ze zákona o
boji proti alkoholismu, ale především z trestní a pracovněprávní odpovědnosti
zejména výchovných pracovníků s ohledem na jejich pracovní dobu, resp.
pracovní pohotovost

- ve vzájemném styku být dětem vzorem v chování, jednání a vystupování
- dbát na preventivní opatření k ochraně života a zdraví dětí
- neprodleně hlásit všechny mimořádné události
- nevzdalovat se sám, ani s dětmi z tábora bez vědomí a souhlasu

hlavního vedoucího tábora
- účastnit se porad organizovaných vedením tábora, přípravy programu a

podávat pravidelně informace o svěřeném úseku práce
- řádně převzít inventář, potřebný k výkonu funkce, pečovat o něj a po

skončení tábora jej v pořádku odevzdat
Protože rozhodující jsou ti táboroví pracovníci, kteří přímo pracují s dětmi,

tzn.kteří vedou dětský kolektiv, doplníme některé konkrétní povinnosti, které
by měl provozovatel rovněž výslovně stanovit :

- nenechat děti nikdy bez dozoru, ani v době mezi programovými celky,
v osobním volnu apod., aby byla zajištěna maximální bezpečnost dětí

Příklad : Je vyloučeno např. děti poslat na celý den do terénu, aby někam
dorazily, postaraly se o sebe apod. Nelze ani připustit, aby oddílový vedoucí
požádal kolegu vedoucího, aby děti v jeho oddílu (vedle dětí svého oddílu)
chvíli pohlídal, než se např. vykoupe apod.

preventivně před každou nebezpečnější činnosti děti řádně poučit a
následně provádět kontrolu a dozor

Poznámka : dětem je třeba jakoukoli náročnější činnost pečlivě vysvětlit,
klást důraz vždy na bezpečnost. Má-li oddílový vedoucí důvodně zato, že děti
jeho výklad i ukázky pochopily, požádá nejen nejschopnější děti, ale pak i
méně schopné, aby na místě předvedly, do jaké míry celou situaci pochopily
(např. zásady práce se sekerou apod.)

- po celou dobu tábora vykonávat svou funkci a nebo být připraven
k jejímu výkonu

- dbát zásad bezpečnosti při činnosti a zvláště při pohybu v terénu, po
komunikacích a při koupání

- osobně se účastnit přepravy dětí do tábora a zpět
Práva a povinnosti mohou být širší a podle místních podmínek

konkrétnější. Jsou však tím prvořadým, co by každý táborový pracovník a
zvláště výchovný, který bude pracovat s dětmi, měl důkladně znát, aby se
mohl připravit na provoz, různé situace, které mohou nastat.
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PROTIPOŽÁRNÍ  OCHRANA

Nebezpečí požáru nehrozí jen v lese. Otevřený oheň je rovněž na dětských
táborech součástí provozu tábora i výchovné práce. Proto požární ochraně na
táboře věnujeme velkou pozornost. Organizace požární ochrany a povinnosti
provozovatele v požární ochraně jsou stanoveny zákonem ČNR č.133/1985
Sb., o požární ochraně a prováděcí vyhláškou 4eského ministerstva vnitra
č.37/1986 Sb.

Povinnosti vyplývající z těchto předpisů můžeme v podmínkách
táborového života shrnout takto :

- každý si máme počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů
- nekouříme a nepoužíváme otevřený oheň na místech se zvýšeným

nebezpečím vzniku požáru
- udržujeme pořádek na místech, kde může dojít ke vzniku požáru
- dbáme na zvýšenou opatrnost při skladování a používání hořlavých látek,

které mohou způsobit požár nebo jej mohou dále rozšiřovat
- dbáme na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně, při

skladování úrody a v době sucha
- nezakládáme oheň v prostorách, kde může dojít k jeho rozšíření a

nevypalujeme porosty
- plníme příkazy a dodržujeme zákazy, týkající se požární ochrany na

označených místech
- obstaráme a udržujeme v použitelném stavu hasicí zařízení a jiná věcná

zařízení
- udržujeme v dobrém technickém stavu topná tělesa, krby, kouřovody a

komínová tělesa
- instalujeme a používáme tepelné spotřebiče způsobem určeným

výrobcem
- skladujeme palivo a ukládáme jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti

od tepelných spotřebičů
- dbáme na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné

spotřebiče, jejichž technické provedení vyžaduje dozor
- vytváříme v objektech podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro

záchranné práce
- umožníme kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu

k ověřování dodržování předpisů o požární ochraně
- nesmíme provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru
- nesmíme poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné

prostředky požární ochrany
- provádíme stanovená opatření při vymezených činnostech nebo v době

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a při akcích, kterých se účastní větší
počet osob

- pečujeme o řádný dozor nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám,
hořlavým předmětům a látkám
– máme povinnost zabraňovat vzniku požáru. Při jeho vzniku se pokoušíme

o jeho zdolání a o hlášení nejbližší ohlašovně
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Se zákazem vstupu do lesa se proto setkáváme v oblastech klidu,

v rezervacích a chráněných územích, v oblastech chemického ošetření lesů,
ve vojenských prostorech a újezdech. Některá opatření omezující nebo
zakazující vstup do lesa jsou přechodná, například na dobu říje nebo na
období vyjímečného sucha, kdy hrozí nebezpečí lesních požárů. Oznámení o
těchto rozhodnutích jsou obvykle vyvěšena na obecních úřadech, kde byla
taková opatření přijata, na vstupech lesních cest do lesa, na vývěsních
tabulích nebo formou plakátů.

Jsou však činnosti, které jsou v lese zakázány trvale, a to :
- rozdělávat oheň a tábořit mimo vyhrazená místa, kouřit v době

zvýšeného nebezpečí požáru
- vjíždět do lesa a stát s motorovými vozidly v lese
- zakládat skládky a znečišťovat les odpady a odpadky
- provádět terénní úpravy, stavět ploty a budovat chodníky
- rušit klid a ticho
- narušovat půdní kryt
- vstupovat do lesních školek a oplocenek
- těžit stromy a keře
Vyjímky z těchto zákazů mohou povolit pouze orgány státní správy lesního

hospodářství, kterými jsou příslušné ministerstvo a okresní úřady. Rovněž
rozhodnutí o umístění staveb do 50 m od kraje lesních pozemků vyžaduje
souhlas těchto orgánů. Zákon ukládá orgánům státní správy, organizacím a
občanům povinnost ochraňovat les a předcházet škodám, zejména při
výstavbě, provozu hospodářství i při kulturních, rekreačních, sportovních a
dalších činnostech.

Největší nebezpečí hrozí lesům z požárů. Proto zákon nestanoví přesnou
vzdálenost pro rozdělávání ohně od lesa. Platí tedy, že oheň lze rozdělávat
jen na takovém místě a v takové vzdálenosti, aby nedošlo k ohrožení lesa.
K dozoru a kontrole dodržování lesního zákona a dalších navazujících
právních norem byla zákonem ustanovena lesní stráž s právem zadržovat,
kontrolovat a pokutovat osoby, které zákon porušují.

V této souvislosti je třeba upozornit na odpovědnost vedoucích, kterou při
dodržování předpisů mají.
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ODDÍLOVÝ  VEDOUCÍ

Oddílový vedoucí má právo :
1. žádat o vytvoření přiměřených pracovních podmínek pro řádný a

bezpečný výkon funkce (maxim.počet dětí v oddíle apod.)
2. být seznámen se všemi předpisy vztahujícími se k výkonu funkce
3. být přiměřeně kontrolován
4. na zaplacení předem sjednané odměny
5. plnit ostatní sjednané podmínky
6. vyžadovat pomoc vedení tábora a ostatních pracovníků při řešení

otázek, které přesahují rámec vlastních pracovních úkolů
7. organizovat program a činnost oddílu v souladu s výchovným plánem

programové činnosti tábora, s táborovým řádem, režimem dne,
s pokyny vedoucího tábora, jeho zástupce a na základě doporučení
tělovýchovného instruktora a zdravotníka

8. vyjadřovat se k otázkám táborového života, které se týkají jejich
činnosti v táboře

Před nástupem na tábor oddílový vedoucí musí :
  absolvovat školení pro oddílové vedoucí

Vedoucí oddílu před nástupem na tábor by měl :
1. seznámit se s hlavním vedoucím a podle možnosti i s ostatním

kolektivem
2. seznámit se s tradicemi tábora, zvyky, s rámcovým plánem a plánem

táborové činnosti, táborovým řádem a režimem dne
3. zúčastnit se aktivně přípravy táborového programu, táborové

motivace a přípravy celotáborové hry
4. seznámit se s umístěním tábora, jeho prostředím, s historií okolí

tábora pro plánování oddílových akcí, jednodenních výletů apod.
5. připravit co největší množství drobných her a podle možnosti připravit

oddílovou etapovou soutěž
6. osvojit si základní abecedu táboření – druhy ohnišť, stavbu stanu,

Morseovu abecedu, základy šifrování, uzlování, práce s lanem,
stopování, odlévání stop, bezpečnou střelbu ze vzduchovky a z luku,
základní znalost fauny a flóry okolí tábora apod.

7. k estetické výchově prostudovat a připravit náměty pro práci
s různým materiálem, obstarat materiál a pomůcky a snažit se
v estetické výchově využít a uplatnit vlastní znalosti, vědomosti,
zájmy a koníčky

8. vyhledat a připravit k oddílovému ohníčku zajímavé, poučné,
dobrodružné, veselé povídky a scénky

9. prostudovat charakteristiku věkového stupně dětí, z kterého se jeho
oddíl skládá
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Pomůcky na tábor :
1. občanský průkaz, potvrzení o proškolení, zdravotní průkaz
2. baterka s náhradními bateriemi
3. nůž
4. manikůrové nůžky, šití, knoflíky, zipy, zavírací špendlíky
5. pero, fixy, sešit, barevné papíry
6. hodinky s vteřinovkou
7. igelitové pytlíky, gumičky malé, otvírák, sirky
8. šňůry a provázky na uzlování
9. něco na uschování peněz dětí na výlety, dostatek drobných
10. podrobná mapa okresu a vhodná literatura (hry apod.)

Oddílový vedoucí cestou na tábor :
jede již se svým oddílem, pozoruje chování dětí, vznikající kontakty a

kamarádské vztahy. Je veselý, má zásobu her a písní na cestu a snaží se
navodit dobrou náladu a radost z příštích společných dnů.

Oddílový vedoucí na začátku tábora :
1. stanoví jasně základní požadavky a normy, způsob oslovování,

práva a povinnosti dětí
2. ubytuje děti z oddílu a podle možnosti bere zřetel i na přání dětí
3. vybere a zapíše kapesné dětí a peníze uloží u hospodáře
4. podle pokynů vedoucího tábora vybere nože, sirky a pak je zapůjčuje

dětem podle potřeby a programu
5. zkontroluje vybavení dětí na tábor
6. seznámí se se zdravotním stavem dětí v oddílu a z dotazníků rodičů

prostuduje dostupné informace
7. na první večer si připraví atraktivní program, aby děti „chytil“ již od

začátku
8. nezapomene pozorovat své svěřence od prvního setkání, aby mohl

vytipovat přirozené vůdce a organizátory. Podle svých zkušeností a
kladné autority u ostatních dětí vybírá 4.-5. den dětské funkcionáře

9. při nejbližší příležitosti rozdělí děti na plavce a neplavce

Po celou dobu tábora odpovídá oddílový vedoucí
za svěřený oddíl, za jeho programovou, výchovnou

a zotavovací činnost
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TÁBOŘENÍ

Zásadám bezpečnosti musí odpovídat nejen činnost na táboře, ale i výběr
tábořiště, výstavba tábora a jeho provoz. Tábořiště musí odpovídat
podmínkám stanoveným v již dříve zmíněné hygienické vyhlášce ministerstva
zdravotnictví a sociálních věcí ČR a dále Instrukcí českého ministerstva vnitra
z 26.5.1978 č.j. LK/1-6950/78  O ochraně veřejného pořádku při táboření ve
volné přírodě (viz Věstník české vlády č.5/1978). Z těchto předpisů a
zkušeností vyplývají zásady pro hledání tábořiště :
- suchý bezprašný pozemek, mírně skloněný, chráněný vzrostlou zelení
v oblasti nezamořené hmyzem, zejména bodavým hmyzem a klíšťaty,
zabezpečený proti vstupu hospodářských zvířat, v oblasti bez zdrojů
znečištění ovzduší a vody a zdrojů hluku, tedy v dostatečně vzdálenosti od
komunikací (ale s dobrou příjezdovou cestou), mimo pásma hygienické
ochrany a pásma stanovená k ochraně vodních zdrojů
- tábořiště musí mít zdroj pitné a užitkové vody s vydatností odpovídající
hygienickým požadavkům
vyhneme se místům, kam nemá přístup sluneční svit, pod skalami a suťovišti,
na vrcholech kopců nebo v úžlabinách, odkud nemá voda přirozený odtok

Táboření je zakázáno :
- mimo vyhrazená místa nebo bez povolení státního orgánu vykonávajícího
správu (obecního úřadu)
- v lese
- na zemědělské půdě využívané k zemědělské výrobě
- ve státních přírodních rezervacích, chráněných územích, krajinných
oblastech a národních parcích mimo místa vyhrazená pro táboření,
v chráněných nalezištích, chráněných přírodních výtvorech, chráněných
studijních plochách a chráněných parcích
- v ochranném pásmu státních drah a vedení vysokého napětí
- na pozemcích tvořících koryto vodního toku (t.j. do stanovené výše
předpokládané hladiny vzdutí vodního toku)

Při táboření dbáme na vyčištění studánky, která je pro nás zdrojem pitné
vody. Samotný tábor a jeho okolí vždy udržujeme v takovém stavu, abychom
ochraňovali vodu povrchovou i podzemní, neboť za nedodržení předpisů
může hrozit provozovateli pokuta až 1 milion Kč.

Při užívání lesa nesmíme dopustit činnost, která by byla v rozporu se
zákonem č.61/1977 Sb., o lesích. Podle tohoto zákona smí (případně musí)
každý :
- vstupovat na lesní pozemky a do lesních prostorů
- sbírat lesní plody a klestí
- přitom les chránit
- zachovávat  v lese potřebnou opatrnost a nenarušit lesní prostředí

pokud orgán státní správy lesního hospodářství nezakáže, případně
neomezí užívání lesů, vyžaduje-li to ochrana lesa nebo jiné důležité zájmy
společnosti.
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STŘELBA  ZE  VZDUCHOVKY

K činnostem, které mohou přinést dětské tragédie, jsou-li vykonávány bez
dozoru, patří střelba ze vzduchovky. Tato činnost musí být vždy konána pod
dohledem osoby starší 18 let. Pro střelbu musíme vymezit takový prostor, kde
bude zaručeno, že na vzdálenost dostřelu vzduchovky (t.j. 250 m) se při
střelbě nebude nikdo vyskytovat.

Pro umístění terčů volíme vhodné místo a materiál, který neodráží střely.
Nejlepší zkušenosti jsou s lapači broků, za nimiž jsou pytle s pískem, vysoká
stráň anebo prkna z měkkého dřeva. Před střelbou je třeba zkontrolovat stav
zbraní, zejména se přesvědčit, zda je hlaveň čistá, aby se neucpala a
neroztrhla. Stav zbraně odvisí od péče o zbraně, od jejich konzervace a
uložení na dobu, kdy nejsou používány.

Při samotné střelbě musí panovat kázeň. Je třeba zajistit, aby nedošlo
k náhodné manipulaci se zbraní, i když není nabitá. Na určeném místě
- palebné čáře – je pouze odpovědný vedoucí a střelci. Ostatní jsou
shromážděni v dostatečné vzdálenosti od palebné čáry, aby střelcům
nepřekáželi a nerušili je. Zbraň nabíjejí střelci na povel vedoucího tak, aby
hlaveň stále směřovala do stanoveného směru střelby. Zbraň se předává
nenabitá, o čemž se předávající nejdříve sám přesvědčí, než zbraň předá.

Při odložení zbraně nebo při změně polohy při střelbě se musí uzavřít
pojistka, u zlamovacích vzduchovek sklopit hlaveň a vyjmout střela. Na
zásahy do terče se lze podívat až po ukončení střelby všech střelců
připravených na palebné čáře a po odložení zbraní, a to na povel vedoucího.
V průběhu střelby lze terče sledovat dalekohledem.

V souvislosti se střelbou je třeba upozornit na nebezpečí, které stále hrozí
z munice nacházené na okrajích vojenských prostorů a újezdů a z pozůstatků
bojů a útěků vojenských jednotek za 2. světové války. Žádné nalezené
munice nebo předmětů, o kterých máme podezření, že by mohly být součástí
munice nebo že jsou vojenského původu, se nedotýkáme, místo zajistíme
před dětmi a dalšími náhodnými osobami (t.j. necháme je pod dohledem) a
neprodleně nález oznámíme na nejbližším oddělení policie nebo obecního
úřadu. Obdobně učiníme, jestliže se na veřejných místech setkáme
s nebezpečnými předměty a obaly s pevnými, kapalnými nebo plynnými
látkami neznámého původu a užití.

Opatření obdobná jako při střelbě ze vzduchovky zajistíme i při střelbě
z luku, případně z kuší a samostřílů a dalších napodobenin historických
zbraní, které se objevují na táborech v rámci etapových táborových her
motivovaných náměty z historie.
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Oddílový vedoucí je povinen :
1. dbát pokynů a příkazů vedoucího tábora a jeho zástupce, kterým

podléhá. Spolupracovat s tělovýchovným instruktorem a zdravotníkem, dbát
jejich rad a plnit mimořádné úkoly, které vyplynou z naléhavé potřeby tábora

2. svým osobním příkladem být i pro děti vzorem při dodržování
výchovných zásad a aktivně se zúčastňovat oddílového programu

3. vést děti k úctě k majetku a řádně hospodařit se svěřenými prostředky
4. nenechat děti bez dozoru. Nemá právo bez povolení vedoucího tábora

svěřit děti jinému vedoucímu nebo praktikantovi
5. dbát při kolektivní výchově dětí též na individuální výchovný přístup

k dětem
6. podporovat dětskou iniciativu, umožnit uplatnění jejich vlastních nápadů.

Využívat širokou paletu programových možností a nevnucovat jen to, co sami
umíme

7. mít neustále na zřeteli věkové a individuální zvláštnosti dětí
8. poznávat vztahy v oddíle, pozorovat je a využívat jich pro svou práci
9. dodržovat maximální zatížení dětí, fyziologickou křivku zatížení při

přípravě programu a nezapomínat na aktivní odpočinek
10. dodržovat  bezpečnostní předpisy při práci s dětmi
11. dbát na bezpečnost dětí při koupání podle předepsaných zásad
12. při sestavování denních plánů mít na mysli gradaci činnosti a hledat

správný poměr mezi činností organizovanou a volnou aktivitou dětí
13. udržovat v oddíle kázeň
14. udržovat pořádek a úpravu v prostoru tábora, stan nebo ubikace

vedoucího je pro ostatní vzorem
15. dbát na čistotu dětí, osobní hygienu, převlékání a vhodné oblékání

podle programu a počasí
16. stolovat při jídle s dětmi u svého oddílu, dbát o kulturu stolování a

dohlížet, aby měly dostatek jídla, ale neplýtvaly s ním
17. dbát, aby děti psaly alespoň jedenkrát týdně domů
18. dodržovat zásadu neotevírání pošty a dopisů dětí
19. vést evidenci o přijatém a vydaném kapesném
20. zúčastňovat se pravidelně rozcviček se svým oddílem
21. pravidelně se zúčastňovat porad organizovaných vedením tábora
22. nevzdalovat se z tábora bez vědomí a povolení hlavního vedoucího
23. dodržovat režim dne a táborový řád
24. zpracovávat denně oddílové plány a nezapomínat zařazovat do nich

malé drobné hry a soutěže
25. dodržovat podle příkazu vedoucího tábora táborovou ostrahu
26. dodržovat zákaz vstupu do táborové kuchyně a skladů
27. pokud je oddíl ve službě, řádně dodržovat povinnosti vedoucího dne
28. dodržovat zákaz kouření a pití alkoholických nápojů
29. nevydat děti rodičům bez vědomí hlavního vedoucího
30. být vzorem ve svém chování praktikantovi, pokud mu byl přidělen,

starat se o něj a vychovávat z něho budoucího oddílového vedoucího
31.řádně pečovat o zapůjčený inventář
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Při zakončení tábora :

1. zkontrolovat vybavení dětí a doplnit scházející části vybavení
2. doporučujeme napsat rodičům svěřených dětí o jejich chování na táboře
3. vrátit zapůjčený inventář
4. vrátit dětem peníze, pokud jim nějaké zbyly
5. aktivně se zapojit do hodnocení tábora
6. zúčastnit se přípravy dětí na odjezd z tábora a při předávání dětí

rodičům upozornit na všechny závažnější okolnosti

P A M A T U J T E    ! ! !
Oddílový vedoucí do jisté míry nahrazuje dětem rodiče, je jim proto

rádcem, pomocníkem, důvěrníkem a především příkladem

Vyhýbejte se šablonám, schematismu, stereotypu. Hledejte nové
formy a metody práce s dětmi

Mějte svoji práci rádi, hledejte nejprve chyby u sebe a nepropadejte
při prvních neúspěších pesimismu

Uvědomte si, že jedinou odměnou za vaši práci je vděk dětí, kterým
se na táboře líbilo, a pocit, že jste udělali vše pro dobrý průběh tábora

Pamatujte si, že je nutno využívat ke každé činnosti vhodné motivace
a že vás čeká 24 hodin práce denně
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Při koupání v řece musí být k dispozici loďka vybavená provazem 10 m

dlouhým se záchranným kruhem (korkovým), na které koná službu jeden
z výchovných pracovníků tábora. Koupání je zakázáno :

- v nádržích na pitnou vodu
- v chovných nádržích a rybnících označených majitelem
- v požárních nádržích a bazénech
- do vzdálenosti 100 m na obě strany od mostů, přístavních můstků

veřejné dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo bazénů
- u jezů do vzdálenosti, kterou stanoví plavební správa po projednání se

správcem (uživatelem) jezu
- v plavebních komorách a jejich obvodech
- v uzavřených vodních plochách (nebo jejich částech)
- v místech označených plavební správou nebo poříčním oddílem policie
Osoby koupající se v řekách jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly

bezpečnost a plynulost plavidel i vlastní bezpečnost. Zvláště je zakázáno :
- křižovat plavební dráhu plavidel s vlastním pohonem
- přibližovat se k nim, zavěšovat se a lézt na ně
- zavěšovat se a lézt na plavební znaky, poškozovat a přemisťovat je
- vstupovat na jezy, plavební zařízení a jejich části, na přístavní můstky

určené pro vodní dopravu
- nechat se volně unášet na nafukovacích lehátkách na vodní hladině

v plavební dráze
Nafukovací nadnášecí prostředky jsou určeny neplavcům v místech, kde

nehrozí jejich potopení pod hladinu. Pouze nafukovací rukávky a některé
nafukovací kruhy z dovozu mají nyní pojistné ventilky, které se i po vytažení
zátky zavřou silou tlaku vzduchu uvnitř nadnášecího prostředku. Jiné
nafukovací předměty jdou při otevření ventilku i s nositelem nezadržitelně ke
dnu. Protože se nemůžeme vyhnout poškození pláště nafukovacího
nadnášecího prostředku, při jejich používání nepolevujeme ve vykonávání
řádného dozoru a neslevujeme z podmínek a opatření stanovených
v závazných předpisech.
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KOUPÁNÍ

Oblíbenou činností dětí na táboře je koupání. I při něm se neobejdeme bez
dodržování zásad bezpečnosti, stanovených ve vyhlášce ministerstva
zdravotnictví a sociálních věcí ČR ze dne 3.5.1990 o zotavovnách a jiných
podobných akcích pro děti a dorost, a v Řádu plavební společnosti (vyhláška
FMD č.155/1973 Sb.).

Koupání dětí v přírodě je nutno přizpůsobit počasí a fyzické zdatnosti dětí.
Při koupání děti nesmějí prochladnout, po vykoupání se musí řádně osušit a
převléct do suchého oděvu. Děti se nesmějí koupat nejméně jednu hodinu po
hlavním jídle, ani po intenzivním cvičení (tedy ne uřícené, rozpařené, uhnané,
vyčerpané).

Tolik vyhláška, na jejímž základě a v souladu s praxí lze doporučit některé
konkrétní rady ke koupání :

- děti se mohou koupat jen za teplého počasí po dobu nejdéle ½ hodiny a
měly by být ve vodě nejméně 200 C teplé

- děti od 14 let a otužilejší děti se mohou koupat v chladnější vodě, ne
však déle než 10 minut

- koupat se můžeme jen tam, kde je to povoleno okresním hygienikem
- dozor při koupání provádí vždy dospělý výchovný pracovník, který sám

musí být dobrým plavcem
- první pomoc zajišťuje při koupání táborový zdravotník, pokud není

zaneprázdněn péčí o nemocné děti
- před koupáním prověříme, zda se pod vodou a na dně neskrývají

nebezpečné předměty
- prověříme hloubku a zvolíme přístup do vody
- vyhradíme místo pro plavce a neplavce
- při koupání vždy musíme zajistit kázeň a pořádek
- při prvním koupání provedeme prověrku plaveckých schopností

jednotlivých dětí a podle ní je zařadíme do skupiny plavců nebo neplavců
- skupina neplavců používá vznášecí pomůcky (plovací vesty, kruhy,

nafukovací rukávy), případně se zúčastní výcviku neplavců pod vedením
kvalifikovaného cvičitele

- s dětmi se koupe vždy vedoucí a je s nimi ve vodě, současně však
nejvíce s deseti dětmi bez ohledu na to, zda se jedná o plavce či neplavce

- vedoucí vchází do vody první a vychází z vody poslední
- dozor musí být vykonáván i nad dětmi, které se právě nekoupou
- pro rozlišení dětí, např.mezi jednotlivými oddíly, lze použít označení

barevnými koupacími čepicemi
- lze doporučit i rozdělení dětí do dvojic, kde se stále sledují navzájem
- koupání musí být výslovně zahrnuto v denním programu tábora
- je-li koupání do programu zařazeno dodatečně, musí tak být učiněno se

souhlasem vedoucího tábora, který tuto změnu vyznačí ve vyvěšeném
denním programu.
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PRAKTIKANT

Výběr praktikantů
Praktikant musí být starší 15-ti let (v tom roce) a mladší 18-ti let. Při výběru

praktikantů dáváme přednost vlastním odchovancům tábora, pak dětem
zaměstnanců provozovatele, dětem výchovných pracovníků a nakonec
praktikantům přicházejícím z volného náboru. Prověřujeme jejich znalosti,
schopnosti, vhodnost, pro který věkový stupeň se hodí, jejich představy, jejich
zájmy a ochotu zapojit se do přípravy tábora.

Příprava na tábor
V přípravném období tábora seznámíme praktikanty s tradicemi tábora, se

zvyky, s jejich právním postavením, s popisem jejich práce, s povinnostmi ve
vztahu k táborovému řádu a režimu dne a orientačně s plánem táborové
činnosti a táborovou motivací.

Připravíme nebo doporučíme pro ně vhodnou literaturu a zadáme drobné
práce, aby byli aktivně zapojeni do přípravných prací tábora. Na základě
rozhovorů, prvních zkušeností a výsledků zadaných prací, pak na základě
dobrého rozvážení definitivně zařadíme praktikanty k jednotlivým oddílům.

Po dobu tábora
Na táboře musí být práce praktikanta a stejně tak jeho chování neustále

kontrolováno. Před každým úkolem mu musíme práci přesně vysvětlit a stejně
tak po splnění úkolu udělat správné vyhodnocení, při kterém nezapomeneme
pochválit, ale také vytknout chyby. Po celou dobu tábora musí za každého
praktikanta odpovídat jedna dospělá osoba z řad výchovných pracovníků,
tělovýchovný instruktor nebo oddílový vedoucí. Praktikant by měl mít určenu
základní sféru své činnosti u oddílu. Bylo by však vhodné umožnit mu
seznámit se s ostatními pracemi na táboře a vystřídáním u dvou či tří oddílů,
dát mu možnost seznámit se s různými přístupy vedoucích k řízení oddílu.

P A M A T U J    ! ! !

Praktikant nemá žádnou právní odpovědnost,
 a proto mu nelze ukládat práce oddílového vedoucího !

Praktikant nesmí bez oddílového vedoucího :
- vést samostatně oddíl
- chodit s dětmi na výlety, jednodenní či dvoudenní putovní tábor
- koupat se s dětmi
- vykonávat sám táborovou ostrahu
- stejně tak nemůže ručit za táborové sklady, peníze dětí apod.
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Praktikant má právo :
- jako člen výchovného kolektivu podílet se na organizování denního

programu dětí
- připravovat hry, vést část dětí při hře, rozhodovat o nich, pomáhat při

dozoru při koupání, při jízdě na loďce, vypomáhat při putování a na výletech
- při putování mimo tábor může v krajním případě doprovázet dítě

k ošetření

Praktikant je povinen :
- dodržovat pokyny vedoucího tábora, jeho zástupce a vedoucího oddílu,

k němuž je služebně přidělen
- provázet oddíl při přepravě do tábora a zpět
- dodržovat denní režim, budíček a večerku
- dodržovat táborový řád a neopouštět tábor bez vědomí vedoucího tábora
- dbát na dodržování pořádku
- striktně dodržovat zákaz pití alkoholu a kouření
- zúčastňovat se pravidelně porad vedoucích

Výchovní pracovníci musí :
- vymezit pravomoc praktikantů ve vztahu k dětem, vedoucím a

hospodářským pracovníkům
- sledovat plnění úkolů a vztah praktikantů k dětem
- nesmlouvavě postihnout jakoukoli drzost, odmlouvání či narušování

programu
- vyloučit tvrdé trestání dětí
- zamezit zbytečnému sdružování praktikantů během programu
- kontrolovat udržování hygieny a pořádku na ubikacích praktikantů
- nepodceňovat citové vztahy mezi praktikanty, eventuálně sledovat jejich

vztahy k nejstarším dětem
- dát praktikantům prostor pro vlastní nápady a možnost zasahovat do

připravovaných programů
- vědět, že dobrý praktikant je pro oddílového vedoucího zárukou i stálou

zálohou výchovných pracovníků

Výchovní pracovníci nesmějí zapomínat :
- že u praktikantů ještě není ukončen fyzický vývoj, a proto je nesmíme

přetěžovat
- že psychický vývoj se pohybuje v okolí puberty se specifickou

charakteristikou věku. Ve fyziologickém období pubertálního věku objevujeme
netolerantnost, stádnost, neuznávání kompromisů, přílišnou kritičnost vůči
dospělým, přehnanou víru ve vlastní rozum a názory.

Vzniká tendence stálých debat s vrstevníky, názorové pohrdání mladšími,
postrádá smyslu pro pořádek, vmyšlení se do role starších a snaha po
napodobování. Je to doba frajerství a siláctví, touhy po dobrodružství a
romantických konfliktech, doba navazování citových vztahů a touhy po získání
prvních sexuálních zkušeností.
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budou plavidla plout s tím, že první jede vedoucí skupiny malých plavidel,
potom lodě se slabší posádkou, následují lodě se silnější posádkou a na
závěr další vedoucí. Žádnou loď nenecháváme bez dozoru jet samotnou.

Veškerý náklad na lodi zabezpečujeme uvázáním proti uplavání. 
Děti předem instruujeme o :
- denní trase
- profilu řeky
- místech odpočinku a táboření
- nebezpečných místech
- činnosti nutné v případě převržení lodě, ať již té, na které se samy plaví,

nebo jiné, která potřebuje pomoc
Rovněž děti poučíme o :
- správné výstroji na cestu včetně obutí do vody, které zamezí úrazům při

převržení lodi
- jejím přetahování
- přistávání
- vyplouvání
Při přípravě putování na vodě ze stálého tábora dodržujeme normy

zatížení dětí při jízdě na lodích, jak je stanoví hygienická stanice.
Při sjíždění řek se účastníci dětských táborů musí vypořádat i

s překonáním jezů. Vodní cesty s nesledovanou splavností se za účelem
bezpečnosti plavebního provozu neznačkují, značení pro potřeby vodní
turistiky teprve připravují orgány státní plavební správy ve spolupráci
s tělovýchovou a jednotlivými správami povodí.

Vedoucí skupiny malých plavidel je povinen znát charakter používaných
vodních cest a svoje hodnocení plavby podřídit jak vodnímu stavu, kdy se
mění obtížnost těchto řek, tak i stavu jednotlivých jezů. Pochopitelně bere
v úvahu zdatnost posádek. Pokud se vedoucí rozhodne lodě přes jez
přenášet, musí předem určit pro přistání a vytažení plavidel bezpečnou
vzdálenost od jezu. Pokud se však rozhodne jez sjíždět, je povinen učinit
potřebná opatření uložená v ustanoveních Řádu plavební bezpečnosti 
(čl.1.04,odst.1,písm.a/ a b/ ).

Při přípravě využívá vedoucí skupiny poslední vydání vodáckých příruček a
map, kde načerpá informace nezbytné pro plavbu z hlediska obtížnosti vodní
cesty, i informace o stavu a způsobu překonávání jednotlivých jezů. Vždy však
musí bezpečně hodnotit individuální zdatnost všech účastníků plavby, kteří
jsou mu svěřeni, a vybavit je dostatečným počtem předepisovaných
záchranných prostředků.

Na splavných řekách platí ustanovení Řádu plavební bezpečnosti o zákazu
sjíždění jezů a propustí. Vyjímky povoluje Státní plavební správa v Praze a
pro konkrétní místa pak příslušný správce jezu (obvykle správa povodí apod.)
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PLAVBA  NA  LODÍCH

Dalším přesunovým prostředkem používaným při putování ze stálých
táborů jsou lodě. Základními předpisy pro bezpečnost provozu na vodních
tocích jsou vyhláška federálního ministerstva dopravy č.155/1973 Sb., kterou
se vydává Řád plavební bezpečnosti, a vyhláška stejného ministerstva
č.137/1974 Sb. ve znění vyhlášky č. 94/1976 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Na lodě používané při naší činnosti se vztahují ustanovení Řádu plavební
bezpečnosti pro malá plavidla bez vlastního pohonu. Každé takové plavidlo
s nosností do 500 kg musí být nepotopitelné a mít alespoň dvě vesla nebo
pádla, vylévačku (houbu) a vyvazovací lanko nebo řetízek delší než 5 m. Malá
plavidla nesmí být přetěžována, je na nich zakázáno sedět za plavby na boku
(lodním okraji) a rovněž stát. Překročí-li rychlost větru 45 km/hod , je plavba
malých plavidel zakázána, a plavidla za plavby zastižená bouří nebo silným
větrem musí ihned přistát na vhodném místě.

S plavidlem je zakázáno vplouvat do prostoru vyhrazeného pro koupání a
pokud loď míjí koupajícího se mimo prostor vyhrazený pro koupání,
obeplouvá jej ve vzdálenosti nejméně 3 m tak, aby nevplula mezi plavce a
nejbližší břeh. Lodě nesmí křižovat směr plavby plavidel s vlastním pohonem,
která nejsou malými plavidly, ve vzdálenosti menší než 200 m.

Malá plavidla se navzájem vyhýbají doprava. Kříží-li se směry plavby dvou
malých plavidel, vyhýbá se nebo počká to malé plavidlo, které má druhé
plavidlo po pravém boku, přitom při vyhýbání nesmí překřížit dráhu tohoto
plavidla ve směru plavby (před jeho přídí).

Osoby plující na malém plavidle jsou povinny se podřídit příkazům vůdce
malého plavidla. Je to osoba starší 15 let, která je k tomu tělesně a duševně
způsobilá, je obeznámena s technikou vedení lodě a v rozsahu potřebném
pro její vedení rovněž s plavebními předpisy. Vůdce plavidla zodpovídá za
správné rozmístění osob na plavidle. Všechny děti, které se zúčastní plavby
na malých plavidlech v rámci dětských táborů, musí být plavci a musí mít na
sobě záchrannou vestu. Vůdce plavidla musí v případech, které neřeší Řád
plavební bezpečnosti, činit všechna opatření k zajištění bezpečné plavby,
odvrácení ohrožení lidského života, aby nedošlo k poškození zařízení všeho
druhu na vodní cestě ani k vytvoření plavební překážky.

Skupina malých plavidel plujících s dětmi a mládeží musí mít
odpovědného vedoucího znalého v potřebné míře plavebních předpisů a
obeznámeného s technikou plavby malých plavidel příslušného typu. Tento
odpovědný vedoucí musí být starší 18 let. Přenesení základních povinností na
vedoucího skupiny umožňuje, aby při plavbě kanoemi a kajaky mohl
vykonávat dohled jeden vůdce plavidla na více lodí. Je doporučeno, aby měl
na starosti maximálně 6 dětí, které jsou stále v jeho dosahu.

Vedoucího skupiny malých plavidel může vykonávat táborový pracovník,
který splňuje kvalifikaci vedoucího oddílu se specializací pro vodní turistiku.
Tím se naplňují podmínky Řádu plavební společnosti a požadavky na vedení
táborového kolektivu dětí.

Kromě naplnění podmínek Řádu plavební bezpečnosti dodržujeme i další
zásady. Vedoucí skupiny malých plavidel musí vždy určit pořadí, v jakém 
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BEZPEČNOST  PRÁCE  NA  TÁBOŘE

K bezpečné práci na táboře musí být vytvořeny podmínky odpovídající
obecně platným právním normám a směrnicím, které se vztahují na dětské
tábory. Takovými podmínkami jsou :

- schválení obsahové, organizační, personální a hospodářské přípravy
tábora provozovatele

- odpovídající kvalifikace všech funkcionářů dětského tábora a jejich
proškolení v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a poskytování
první pomoci

- plánovité a cílevědomé zařazení jednotlivých činností do programu tábora
- soulad provádění jednotlivých činností s bezpečnostními předpisy
V oblasti dětských táborů je třeba respektovat obecně platné předpisy

upravující jednotlivé činnosti. Zejména se jedná o ty činnosti, o kterých se
hovoří jako o činnostech se zvýšeným nebezpečím úrazu. Kromě toho je
třeba znát a uplatňovat některé zásady, které přispívají k prevenci úrazů.

Každá činnost nese s sebou riziko úrazu. Prevencí úrazovosti rozumíme
takovou činnost, která má za cíl snížit riziko na nejmenší možnou míru.
Každopádně bychom se ve snaze vyhnout se úrazům neměli uchylovat
k omezování programu a činností na táboře. Je prokázáno, že nejlepší
prevencí úrazů je právě bohatá a pestrá činnost, která děti plně zaujme.
Nejvíce úrazů se vyskytuje tam, kde není připraven dostatečný program, kde
mezi jednotlivými činnostmi jsou dlouhé, ničím nenaplněné přestávky, a v těch
momentech, kdy jsou děti bez dozoru, protože se vedoucí snaží připravit další
program. Nuda na táboře provokuje živější děti k vymýšlení vlastních zábav,
někdy i dobře míněných, jindy ale na hory vzdálených cílům tábora a
s velkými riziky a tomu mnohdy odpovídajícími důsledky.

Základem prevence úrazovosti je kromě znalostí takový systém práce, při
němž každý zná a plní své úkoly, zná povinnosti, ví jakou a za co nese
odpovědnost. To se netýká jen pracovníků tábora, ale i jednotlivých dětí.

Předpokladem k provádění činnosti v táborovém kolektivu je kázeň, lépe
kázeň uvědomělá než kázeň vynucená. Kázeň vynucená totiž působí pouze
ve chvílích, kdy děti vědí, že jsou pod dohledem osoby, která si kázeň svým
chováním a jednáním vynucuje. Jakmile tato situace pomine, dochází
k reakci, která může vést až k setření mravních hodnot, které jinak i
jednotlivci uznávají.

Uvědomělá kázeň je kázeň kolektivu i dítěte respektujícího svého
vedoucího, u kterého oceňuje jeho povahové vlastnosti a znalosti a ve kterém
vidí svůj vzor. Je to kázeň vycházející z vědomí příslušnosti k oddílu,
z odpovědnosti ke svým kamarádům a povinnosti podílet se na táborovém
životě a plnění táborového programu ve prospěch kolektivu i sebe sama.

Podstatná je příprava všech činností. Té by měl vedoucí věnovat hodně
času. Je třeba promyslet výchovný cíl každé činnosti a prostředky, které
využijeme k jeho realizaci. Také musíme vědět, jaké existuje nebezpečí a ve
kterých momentech se může objevit.
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Znamená to :
- připravit organizaci každé činnosti 
- promyslet vlastní podíl a podíl instruktorů
- přizvat další organizátory
- vhodně vybrat místo a čas
- promyslet, zda činnost mohou stejně zvládnout jednotlivé věkové

kategorie, hoši, dívky
- zjistit, zda je nutné vyloučit děti se zdravotním omezením a jak jim tuto

ztrátu vynahradit (např. tím, že jim svěříme v rámci dané činnosti nějakou
v jejich očích odpovědnou práci)

- promyslet si výklad činnosti, způsob jejího zahájení i zakončení, znění
pravidel

- připravit materiální zajištění
- propočítat dobu trvání činnosti či akce
Tedy krátce – čím dokonaleji promyslíme činnost před jejím začátkem, tím

méně nás může překvapit nenadálou situací.
Stálý dohled nad všemi jedinci současně není možný. Ostatně vedoucí

oddílu má i jiné povinnosti a také instruktor nemůže být všude. Zvláště patrné
je to například v den, kdy oddíl má na táboře službu. Jednotlivci, dvojice,
skupiny či celé družiny plní povinnosti služebního oddílu. Současně může
probíhat hned několik činností :

- část dětí myje nádobí u potoka
- část pomáhá v kuchyni čistit zeleninu
- další pracují v lese a transportují otop
- jiní řežou a štípají dřevo
- dvojice střeží tábor
Podstatné je vědět o činnosti dětí, tedy co v který okamžik dělá (včetně

vztahu k tomu, co má dělat) každé dítě, a kdo nad ním má náležitý dohled.
Vedoucí oddílu a instruktor si musí práci rozdělit tak, aby byl dohled
organizován diferencovaně podle náročnosti a rizika jednotlivých činností.
Zatímco některé činnosti vyžadují nepřetržitý dohled, u jiných činností
vystačíme s namátkovou kontrolou.

S tím, jak stoupá dovednost dětí a jejich kázeň a zvyšuje se vzájemná
důvěra mezi vedoucími a dětmi, může se dohled při jednotlivých činnostech
snižovat až na nejnutnější minimum. Obdobně přistupujeme k práci družin a
oddílů na družinových a oddílových místech. Namátkovou kontrolu můžeme
provádět tak nenápadně, že si jí děti ani neuvědomí. Počínáme si ale tak, aby
nás děti nepodezřívaly ze špicování a dobře míněná iniciativa vedoucího
nevedla ke zhoršení vztahu vzájemné důvěry.

Provádíme-li s dětmi nějakou činnost poprvé, musíme rovněž dodržet
postup, který povede k tomu, že ji efektivně zvládne většina dětí, nejlépe však
všechny děti. Nejprve všechny děti seznámíme s cílem a pravidly hry. Jsou-li
pravidla složitější, pak děti seznámíme jen se základními principy hry a jejím
bodováním, další osvětlování pravidel provádíme až během hry po částech.
Hru můžeme rovněž hrát natolik zjednodušeně, že děti pochopí základní
pravidla, pak postupně nabalujeme další pravidla tak, jak jejich použití přináší
hra. Velice důležité je názorné a správné předvedení činnosti. Opakujeme je 
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Při výstupu otvíráme dveře až po úplném zastavení dopravního

prostředku. Vedoucí vystupuje jako poslední, poté, co se přesvědčí, že
všechny děti vystoupily a že po sobě nenechaly žádná zavazadla. Další
výchovný pracovník vystupuje jako první, organizuje výstup dětí a jejich
činnost na zastávce či nástupišti.

Při cestě vlakem nenecháváme děti stát u dveří, a to ani u spojovacích
dveří mezi vagóny a na konci soupravy. Dveře železničního vagónu musí být
vždy za jízdy zavřené a zajištěné, o čemž se vždy opatrně přesvědčíme. Na
nedostatky upozorníme průvodčího, případně vlakvedoucího.

Děti poučíme, aby se za jízdy nevykláněly z oken, nevystrkovaly ruce a
předměty, nevyhazovaly žádné předměty jinam, než do nádob k tomu
určených.

Při cestě autobusem rovněž nenecháme děti stát na schůdkách a držet se
madel dveří. Poruchu dveří ihned hlásíme řidiči. Dbáme i na slušné chování
dětí ke spoluobčanům. Stejné zásady platí i pro cesty v prostředcích městské
hromadné dopravy. V metru dbáme na to, aby se děti neopíraly o dveře a
organizujeme nástup a výstup souběžně více dveřmi, abychom nezdržovali
soupravu ve stanici.

Čekáme-li na nástupištích všech dopravních prostředků, organizujeme
takovou činnost, aby nemohlo dojít ke střetu přijíždějících dopravních
prostředků s dětmi (např. slovní hry).

Hromadná přeprava dětí na nákladních a dodávkových vozidlech a
přívěsech traktorů je zakázána. Vyjímku tvoří přeprava, kterou nelze zajistit
jinými vozidly, která je povolena na jednu jízdu nebo období nejdéle 6 měsíců
k plnění nezbytných hospodářských úkolů. Přitom vozidlo musí být
v posledních 6 měsících prověřeno dopravním inspektorátem, jeho řidič musí
být starší 21 let s nejméně dvouletou praxí v řízení takového vozidla.

Na táborech může tento případ nastat pouze na brigádě při sezónních
zemědělských a lesnických pracích. Osoby mladší 15 let je možno dopravovat
jen pod dohledem osoby starší 18 let.. Další, zejména technické podrobnosti,
uvádí pravidla silničního provozu. Pravidla silničního provozu musíme
dodržovat rovněž při jízdě na kole.

Skupinu dětí na kolech musí doprovázet alespoň dvě dospělé osoby,
z nichž jedna jede jako první, druhá jako poslední. Přitom dodržujeme normy
zátěže pro turistické jízdy dětí a mládeže na kole. Pokud jízdu na kole
zařazujeme do putování ze stálého tábora, musí mu předcházet nácvik jízdy
jednotlivců i kolektivu. Používaná kola musí odpovídat předpisům.
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Organizovaná skupina školní mládeže smí jít nejvýše ve dvojstupech za

vedení osoby starší 15 let, která je způsobilá na skupinu řádně dohlížet.
Taková skupina, pokud nemůže jít po chodníku nebo po levé krajnici, smí
používat vozovku. Tím se stává pochodujícím útvarem, pohybuje se na  pravé
straně vozovky a musí dodržovat ustanovení platná pro vozidla, to je zejména
ustanovení :

- o směru a způsobu jízdy, jízdy v jízdních pruzích, ve zvláštních
případech,  objíždění a předjíždění
- o vyhýbání, odbočování, jízdě křižovatkou, vjíždění na silnici, otáčení a
couvání, zastavení a stání
- o zastavení a stání, chování na železničních přejezdech a znamení o
změně směru jízdy
- o vozidlech se zvláštními výstražnými znameními
- o dopravních nehodách
- o úpravě a řízení silničního provozu
Vyplývá z ní povinnost označit pochodující útvar za snížené viditelnosti (za

tmy, deště a sněžení) vpředu po obou stranách bílým neoslnivým světlem a
rovněž vzadu po obou stranách červeným světlem. Pohybujeme-li se jako
neorganizovaná skupina, jdeme vždy vlevo, ať po krajnici nebo okraji
vozovky, a to nejvýše dva vedle sebe.

Při přecházení vozovek využíváme křižovatek s řízeným provozem a
vyznačených přechodů. Mimo ně pak přecházíme vždy kolmo ke směru jízdy,
aniž řidiče přinutíme změnit směr a rychlost jízdy.  Osoba, která doprovází
organizovanou skupinu školní mládeže, má právo zastavovat vozidla, když
skupina přechází vozovku, může přitom využít zastavovací terčík.

PŘESUNY  BĚŽNÝMI  DOPRAVNÍMI  PROSTŘEDKY
Tam, kde bychom nevystačili s pěšími přesuny,  používáme dopravní

prostředky. Hned na tomto místě si připomeňme, že táborové motorové
vozidlo slouží k zásobování, dopravě nemocných a zraněných k lékařskému
vyšetření a ošetření, případně k zvládání organizace tábora (přípravě akcí).
Děti se mohou v táborovém vozidle přepravovat pouze v případě cesty
k lékaři.

Pro přepravu účastníků tábora využíváme hromadnou dopravu osob
provozovanou ČSD, ČSAD či jinými společnostmi. Do dopravních prostředků
nastupujeme až po jejich úplném zastavení, na nádražích ČSD vyčkáme
příjezdu vlaku před nádražní budovou a teprve pak přejdeme na nástupiště.
Vedoucí nastupuje poslední, další výchovný pracovník nastupuje první a určí
místa, která obsadí děti.
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a upozorňujeme na obvyklé chyby a nedostatky a jejich možné důsledky.
Zvládneme-li to bez úhony, vyplatí se takovou možnou chybu nebo krizovou
situaci demonstrovat. Po předvedení necháme děti činnost postupně
vykonávat pod dohledem. Přitom dáváme pokyny tomu, kdo činnost provádí,
zatímco ostatní stále sledují, jak se jejich kamarád činí.

Pro začátek vybíráme děti, které mají o činnost výrazný zájem a jsou pro
daný typ činnosti šikovné. I na jejich příkladu upozorňujeme na vzniklé i
možné chyby. Snažíme se dětem vštípit myšlenku, že tato činnost není zase
tak těžká, aby ji nemohly zvládnout, vyvinou-li přiměřené úsilí. Je potřeba, aby
si každé dítě činnost několikrát zopakovalo a mezitím mohlo přihlížet a
posuzovat úspěchy a neúspěchy dalších dětí. Postupně necháváme děti
pracovat samostatněji pod vedením instruktora či vedoucích družin.

Velkou pozornost při přípravě každé činnosti musíme věnovat péči o
materiál a nástroje. Veškerý materiál pro sportovní, turistickou a další činnost
musí být v naprostém pořádku, což je podmíněno správným uskladněním a
další péčí o něj.

Věnujeme se nyní některým činnostem podrobněji. Mnohé zásady nám
budou známé z přípravy pracovníků, nezaškodí však si je zopakovat.
Zejména sledujme úlohu vedoucího při přípravě a realizaci jednotlivých
činností.

PRÁCE  S     NÁSTROJI  
Při práci s nástroji může dojít ke zranění jak osob přímo s nástroji

pracujících, tak i osob, které se nacházejí v blízkosti. Dodržujeme zejména
tyto zásady :

- veškeré nástroje musí být v pořádku a funkční, kontrolujeme stav
rukovětí, ostří, upevnění v násadách apod.

- ostré nástroje uchováváme a přenášíme ve vhodném obalu
- nástroje máme uložené na bezpečném místě s přístupem bez

překonávání překážek a s dostatečným osvětlením
- rovněž pracovní místa musí být náležitě osvětlena a musí na nich

panovat pořádek, nástroje neodkládáme na zem, ale na místa k jejich
odkládání určená

- ostré předměty (nože, nůžky apod.) podáváme vždy špičkou namířenou
k zemi

- předměty řežeme nebo napichujeme ostřím nebo špičkou od těla
- při osekávání větví stojíme vždy na opačné straně kmene a pracujeme

tak, aby sekera nemohla sklouznout na končetiny
- dřevo štípem na pevném podkladě, aby nepružilo
- při práci s nástroji udržujeme vždy bezpečnou vzdálenost od ostatních,

uvážíme i odletující předměty
- pro řezání dříví pořídíme nebo zhotovíme na táboře „kozu“
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HRY  A  SOUTĚŽE  V     TERÉNU  

Nejčastější činností na táboře jsou hry a soutěže v terénu. Pochopitelně,
že pro jejich organizování platí obecně platná pravidla uvedená na začátku
této kapitoly. Každá hra musí mít hranice v prostoru a čase. Děti musíme
seznámit s herním prostorem, nejlépe vymezením jeho hranic. Zároveň
dohodneme zvukové signály pro zahájení a zakončení hry.

Doporučujeme dát dětem základní poučení o tom, jak se chovat, pokud se
ztratí. Nejdůležitější zásadou je neměnit místo. Dítě by mělo být přesvědčeno,
že v momentě, kdy se ztratí, vedení tábora vyvíjí veškeré úsilí o jeho nalezení.
Proto musíme setrvat na místě, pokud možno na cestě na křižovatce cest,
kde je větší pravděpodobnost, že ho rychle naleznou. Dětem vštípíme, že při
dlouhém čekání je velkým nepřítelem chlad, že je proto třeba čas čekání
vyplnit trvalým pohybem, popocházením, nevyčerpávající činností.

Rovněž vedení tábora by mělo mít jasno, co učinit, ztratí-li se dítě. Pro tyto
a další případy na táboře na přístupném místě zveřejníme způsob
telefonického spojení, případně adresy nejdůležitějších institucí v blízkosti
tábora a v místě provozovatele :

- záchranná služba první pomoci (155)
- stálá požární služba                   (150)
- stálá služba místní policie          (158)
- místní požární sbor (popř. velitel, ohlašovna požáru)
- místní oddělení policie
- obecní úřad
- zdravotní středisko pověřené lékařským dohledem nad táborem
- zdravotní pohotovostní služba
- okresní hygienická stanice
Velice oblíbené jsou noční hry. Musíme si uvědomit, že většina dětí

přichází z prostředí, kde je v noci bydliště osvětleno veřejným osvětlením.
Zásadně nemá být noční hra organizována na čas. Časový limit slouží
vedoucím k orientaci, za jak dlouho lze úkoly a přesun zvládnout. Odhad se
provádí podle času dosaženého přípravnou skupinou. Hodnocení času
v nočních hrách vede k ukvapenosti, zbrklosti, ztrátě správného směru a
bloudění, k pádům, střetům s větvemi stromů a dalším nebezpečným
situacím.

Večerní hry organizujeme v místech, která jsou dětem známá z činností
prováděné ve dne. Na trase večerní hry provádí dohled pracovníci tábora, a to
buď po celé trati, nebo v místech, kde se mění směr trasy nebo kde jsou
v blízkosti nebezpečná místa.

Děti musí být náležitě poučeny o smyslu a pravidlech hry, o kritériích
hodnocení, a upozorněny na to, že nemají běžet. Při výběru trasy se
vyhýbáme komunikacím (abychom zabránili střetům s automobily),
železničním tratím i lidským obydlím, abychom nerušili noční klid. Hru
zahájíme ihned po setmění. Po návratu z trasy noční hry děti urychleně
zklidníme a uložíme. Vyhlášení výsledků uskutečníme následující den. Ráno
posuneme budíček tak, aby potřebná doba spánku byla zachována.
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SPORTOVNÍ  ZÁVODY  A  SOUTĚŽE

Při závodech a soutěžích respektujeme požadavky na jednotlivé disciplíny.
Pozornost věnujeme úpravě běžeckých tratí, doskočišť, prostoru pro hody a
vrhy a stavu hřišť. Vždy vymezíme prostor pro diváky tak, aby nemohlo dojít
k jejich ohrožení, a to ani když budou jednotlivé soutěže a disciplíny probíhat
současně. Ke každé soutěži či disciplíně určíme odpovědného organizátora
nebo rozhodčího. U speciálních činností nebo disciplín to musí být osoba,
která je znalá dopomoci a má potřebnou odbornost. Táborového zdravotníka
přidělujeme k nejrizikovější disciplíně. Pokud je součástí soutěží plavání, je
zdravotník vždy u této disciplíny.

PĚŠÍ  PŘESUNY
Součástí programu každého tábora jsou pěší přesuny v rámci výletů,

výprav, vycházek a putování. K jejich přípravě používáme turistické mapy a
průvodce, v nichž zjistíme nejen délku přesunu, ale i převýšení, náročnost
terénu a další důležité údaje.

Před každým přesunem děti poučíme o možných nebezpečích, zejména o
jedovatých rostlinách a houbách, nákaze vzteklinou, o bodavém hmyzu a
klíšťatech. Společně s dětmi připravíme a prověříme výstroj. Při sestavování
trasy přesunu respektujeme zátěžové tabulky pro turistiku dětí a mládeže.

Na cestu se vydáváme při silném mrazu, vichřici, bouřce. Při pochodu jde
jeden výchovný pracovník vpředu, jeden vzadu. Nejzkušenější by měl jít
poslední. Tempo pochodu se určuje podle nejmladších a nejméně zdatných
dětí. Po 10 – 15 minutách vykonáme první zastávku. Provedeme kontrolu
výzbroje a výstroje a pokrývky hlavy, tkaniček u bot, ponožek a podkolenek a
zabalení výstroje. Další zastávky děláme pro mladší děti po 2 – 3 km, pro
starší děti po 4 – 5 km. Při delších pochodech by v každé hodině měla být
alespoň 10-ti minutová přestávka. V létě přestávky prodlužujeme, přitom
dbáme na pohyb dětí ve stínu, na lehkou stravu a dostatečný přísun tekutin.

Vyhýbáme se přesunům v nebezpečném terénu (prudké svahy, skály,
suťová pole, lomy), po prašných cestách, po silnici, a nikdy nesmíme připustit
chůzi po kolejích. Chůzi po silnici volíme jen v případech, kdy přesun není
možno provést jiným způsobem. Přitom dodržujeme ustanovení vyhlášky o
pravidlech silničního provozu, zejména § 54 a § 57.
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