
Přátelé a kamarádi, 

vítáme Vás na 

expedici                

„AVATLV 91“ 

Gymnázium Dubí - 

vodácký  kurz 

Vltava 9. -13.9.2019 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heslo: Nevěř na zázraky, spoléhej na ně 

 

 

Program:  

…zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší 

možná situace,  

…ale každý systém musíme vyprojektovat 

tak, aby odolal i té nejhorší možné situaci, 

…a proto dáváme přednost pravděpodobně 

nemožnému před nepravděpodobně možným. 

 

 



Nutné  

• Průkaz pojištěnce  

• Průkaz totožnosti (povinné od 15ti let) 

• Bezinfekčnost   

Pokud dítě užívá léky/předat s pokyny  

zdravotnici Mgr. Bc. Hajné 

• O všem budete poučeni (bude zvláštní 

schůzka účastníků vodáku v příštím týdnu) 



Instruktoři a zdatní ošetřovatelé  

Jaroslava Turková 

Jan Bratt 

Jiří Kostínek 

Stáňa Hajná  

 

Instruktoři CK S-Sport  

(ti nejlepší a „nejhezčejší“)  

 





Zákon dynamiky balení  

 

• Jak jednou otevřete plechovku s červy, 

jediný způsob, jak je dostat nazpátek, je 

použít větší plechovku  

 

• Batoh na záda nebo velkou sportovní tašku 



Zákon dynamiky balení 

• Vezměte si starší věci 

• vodotěsné pouzdro (na mobil, peníze) 

• volný oděv, který nebrání v pohybu a 

sportovní obuv 

• legíny nebo šusťáky, mikina 

• teplé spodní prádlo a teplé ponožky  na 

večery a noc 



Zákon dynamiky balení  

• 3 trička, ( 2 x krátké, 1 x dlouhé rukávy)  

• plavky, kraťasy 

• nepromokavá lehká bunda,  

• věci na převlečení (do sudu po ukončení plavby) 

• Klobouk nebo čepice do lodě ,  

• hygienické potřeby, ručník (krém s UV, krém na 

ruce) 

 





Zákon dynamiky balení 

• menší batůžek ( i pro dvojice, trojice) na suché 

věci, které poveze souběžně s námi po dobu 

plavby doprovodné vozidlo 

• igeliťáky na mokré věci,  

• igeliťáčky na nohy do mokrých bot - v ceně 

máme objednané neoprenové boty do lodě   

• repelent proti komárům, léky …   

 



Stan a spacáky a karimatky 

• domluvte si mezi sebou společné stany 

(kdo má svůj vlastní, na jaký počet osob 

atd.)   

• jinak je možné si stany zapůjčit  za 480,-

Kč za celý pobyt  

 



Pravidla bezpečnosti  

• VESTA, VESTA, VESTA  

• ZAPNUTÁ, ZAPNUTÁ, ZAPNUTÁ 

• závazné pokyny učitelů a sport. instruktorů 

• na řece vždy v dohledu a dosahu dospělých 

• první a poslední jedou sportovní instruktoři nebo 

učitelé  

• Mááááchale - VODÁK BEZ PÁDLA A 

NECHYTEJ SE BORTU LODĚ 

 





Bezpečnost – ochrana zdraví  

• Školní řád – pravidla pro školní akce  

(zákaz kouření, pití alkoholu a užívání jiných 

návykových nebo omamných látek)  

• Přepravní řád ČD – bezpečnost na 

nástupištích, jízdě 

• Chování na komunikacích  

 

 

 



SLOVNÍČEK  

„NEKECEJ A PÁDLUJ!“  

• AHÓÓÓJ 

• Bort: bok lodi. Tuto část s oblibou objímají 

začátečníci těsně před tím, než si jdou 

pokecat s rybkami 

• Házečka, házecí pytlík 

• Koňadra, koníčkovací šňůra 

• Šprajcka, vzpěra 





Slovníček - posádka 

Háček -  v čele lodi. Jeho úkolem je upozorňovat na kameny a jiné 

důležité věci před sebou. Ovládá příď lodi, dře třikrát víc než kormidelník 

a těžce nese, že je tomuto podřízen. Ve volných chvílích je mu souzeno 

vylívat vodu, případně dovoleno fotografovat. 

Zadák -  rozhoduje, kudy se popluje a tak by měl být i tím 

zkušenějším. Jeho záběry jsou zvláště v rychle tekoucí vodě či peřeji 

soustředěny hlavně na manévrování s lodí. 

Porcelán třetí - vozí se nouzově na kratší trati. Kormidelník a 

háček jedou s porcelánem opatrně, neboť tento nepádluje, takže má dost 

času, aby sžíravě kritizoval způsob jejich jízdy 



Povely na lodi  

• vpřed, pádluj, zaber - zn. háček nekecá a 

musí pádlovat 

• kontra - zn. pokyn pro pádlování vzad 

• lego - zn. velmi oblíbený u háčků, málo 

používaný u zadáků - nepádluj, pauza 

• přitáhni – pokyn pro přitáhnutí špice lodě 

• odlom - pokyn pro odlomení špice 

 



Lego  



Povely na lodi  

• Bidluj - zabírat pádlem o dno řeky (jako 

bidlem) ve snaze dostrkat loď i s posádkou 

z mělčiny na hlubší vodu bez vysedání 

 

• Cvaknutí, cvaknout se, udělat se  …, 

to poznáte 



Řeka  

• Volej – stojatá voda  

• Zabalák - vysoká vlna se zpětnou rotací, postrach otevřených lodí. V silných 

peřejích a na koncích šlajsen 

• Vracák - zpětný proud, vzniká vedle hlavního proudu a žene loď zpátky pod 

jez, do mělčiny a mezi klacky 

• Vývar, vývařiště - nebezpečné místo pod jezem či splavem, kde voda jakoby 

vyvěrá (bublá a pění) a směr její toku je neurčitý. Voda tady málo nese, loď se 

jakoby propadá a na záběry pádlem téměř nereaguje 

• Sifón - velmi nebezpečné místo v řece, kde se voda v jednom místě jakoby 

ztrácí, např. v podemletém břehu nebo skále, ale také třeba v poškozené 

spádové desce jezu či splavu. Hrozí vtažení a přisátí 

• Karfiol, květák - opak sifónu. Voda zde v jednom místě viditelně vyvěrá na 

povrch. Na loď, která do tohoto místa najede, to má podobný efekt, jako když 

se trefí do šutru, jen to nezanechává škrábance 

 



Program a heslo  výcviku 

• …zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší 

možná situace,  

• …ale každý systém musíme vyprojektovat 

tak, aby odolal i té nejhorší možné situaci, 

• …a proto dáváme přednost pravděpodobně 

nemožnému před nepravděpodobně 

možným, 

 



1. den výcviku  

(dle počasí a stavu vody) 

• Po snídani sbalení stanů a naložení bagáže 

do auta 

• Rozdělení posádek 

• Instrukce a instruktáž před vyplutím  

• Plavba Vyšší Brod – Branná (21 km) 

• …a první sjíždění jezů  jupíííí 





2. den výcviku  

• Po snídani sbalení stanů, naložení báglů do auta 

 

  

• Plavba Branná – Český Krumlov (13 km) 

 

Večer prohlídka Českého Krumlova a „trochec 

romaŇŇŇŇtiky“ 



3. den výcviku  

• Po snídani a sbalení stanů, naložení bagáže 

 

• Plavba Český Krumlov  (Krumlovské jezy 

jsou super)  - Zlatá Koruna 

• 17 km 

• Večer táborák, vyhodnocení výcviku , 

rozdělování medailí – fidorek a tak… 



Pravidla plavby pro 

začátečníky i pokročilé: 

Směr pokroku:  

Většina cest vede do háje 

Dráha pokroku 

Zkratka je nejdelší vzdálenost mezi body 

Dialektika pokroku 

Přímá akce vyvolává přímou reakci 

Tempo pokroku  
Kánoe není automobil, nýbrž mezek. Dupnete-li na něj, splaší se a vyhodí 

Vás ze sedla  

(do jezu nejlépe)  

 

 






