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Abstrakt 

 

Název:  Technika jízdy na singlkanoi ve vodním slalomu 

 

Cíle: Cílem bakalářské práce je popsat současné pojetí techniky jízdy na C1 a 

vytvořit jako přílohu videoukázky jednotlivých způsobů techniky, které 

budou dostupné i elektronicky. 

 

Metody:   V práci jsme použili metodu analýzy. Aplikovali jí v rozboru jednotlivých 

způsobů průjezdu. Zaměřili se na klíčová místa jednotlivých způsobů 

techniky a pokusili se je popsat.  

 

Výsledky:  Tato práce představuje současné pojetí techniky a taktiky jízdy na singlkanoi 

a společně s přílohou tvoří výstup, který může sloužit závodníkům a trenérům 

ve vodním slalomu jako metodický materiál.  

 

Klíčová slova: Singlkanoe, vodní slalom, protivodné branky, povodné branky, technika, 

taktika, video analýza  



 
 

Abstract 

 

Title:            Technique on C1 in White water slalom  

 

Objectives:  The aim of the bachelor thesis is to describe the current concept of the technique 

on C1 category and create as an attachment video samples of the individual 

techniques, which will also be available electronically. 

 

Methods:  At work we used the analysis method. Applied it in the analysis of the individual 

ways of going thru the slalom gates. We focused on key aspects of the all 

different techniques and attempted to describe them. 

 

Results:       This work represents the contemporary concept of the technique and tactics of 

paddling on C1 and together with the annex is an output which can serve as a 

methodical material to canoe slalom competitors and coaches. 

 

Keywords:  canoe, canoe slalom, upstream gates, downstream gates, technique, tactics, video 

analysis 
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1. ÚVOD 
 

Vodní slalom je disciplína kanoistiky, která se provozuje na tekoucích vodách. Patří ke 

sportovním odvětvím, kde míra osvojení technických dovedností hraje zásadní roli ve 

vysokém sportovním výkonu. Díky neustále se měnícímu vodnímu prostředí je velmi důležité 

věnovat praktickému, ale i teoretickému tréninku techniky dostatečnou pozornost. 

Trénink techniky se ve vodním slalomu zabývá optimální a účelnou manipulací s náčiním, 

tedy pádlem, a ovládáním lodě. Zároveň také nácvikem jednotlivých průjezdů branek a jízdy 

rozmanitým vodním terénem. Nacvičují se tisíce brankových kombinací, jelikož každá 

závodní trať je unikátní a nikdy se neopakuje. Podobně jako například ve slalomu na lyžích se 

vždy postaví až těsně před závodem a žádný závodník dopředu neví, jak budou jednotlivé 

branky na trati rozmístěné. Ačkoli jsou slalomové dráhy, na kterých se závodí z hlediska 

rozmístění vln a válců relativně neměnné, posunutím brankových kombinací i jen o několik 

centimetrů můžeme vytvořit zcela odlišnou trať, na kterou se hodí lépe již jiný způsob 

průjezdu. Vodní slalom probíhá také za velmi proměnlivých podmínek. Může za to hlavně 

dynamika okolního prostředí neboli divoké vody.  

V tréninku techniky ve vodním slalomu mluvíme proto o spojení technických a taktických 

dovedností (Bílý, 2002). Pro vysoký sportovní výkon je třeba natrénovat na slalomové dráze 

nejen každou část vodního terénu, ale i co nejvíce možných brankových kombinací. Tyto 

kombinace trénovat tak dlouho a často, dokud nebudou pohybové vzorce těchto kombinací 

plně zautomatizovány.  

Výběr toho nejlepšího řešení konkrétního pohybového úkolu v dané situaci závisí na míře 

zkušenosti a kvalitě závodníka (Bílý, 2002). Technika jízdy na singlkanoi, kterou se ve své 

práci zabýváme, se neustále vyvíjí a zejména poslední dvě dekády jsou pro tuto kategorii 

vodního slalomu zcela zásadním obdobím z hlediska vývoje techniky. Velkou měrou k tomu 

přispívaly hlavně změny pravidel. Například do roku 1995 se na vrcholných akcích vodního 

slalomu počítal lepší výkon ze dvou závodních jízd. Následující rok přišla změna, která sčítala 

výkony dvou jízd dohromady. Tento systém sčítal výkon dvou kvalifikačních jízd a v případě 

postupu se poté sčítala semifinálová jízda s finálovou. Takto se závodilo až do roku 2008, kdy 

přišla v platnost nová změna pravidel, která platí s drobnějšími úpravami dodnes. Jde o úplné 

zrušení sčítání jednotlivých jízd, po úspěšné kvalifikaci následuje semifinále jako samostatný 

závod na jednu jízdu a v případě postupu do finále se jede opět „od nuly“. Nejdříve se 

počítala lepší jízda v kvalifikaci, což byl v případě kvalifikačního závodu návrat ke starému 
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systému před rokem 1996, ale od roku 2012 se stanovil pro kvalifikační závod zcela nový 

postupový klíč. Závodníci, kteří se umístí do určitého místa po první kvalifikační jízdě, 

postupují do semifinále a druhou jízdu nestartují. Ostatní jedou druhou kvalifikační jízdu, kde 

už pro postup do semifinále je třeba umístění do desátého místa. Výkon z první jízdy se již 

nepočítá. V průběhu let se měnila i předepsaná délka závodní trati. Například v roce 1996 se 

vítěz olympijského závodu na singlkanoi v Atlantě dostal do cíle za 151 sekund, na OH v Riu 

2016 to bylo za pouhých 94 sekund.  

Další zásadní změnou ovlivňující vývoj techniky byla v roce 2005 úprava lodí ze 

čtyřmetrových na tři a půl metru dlouhé singlkanoe. Zkrácením a navíc i zeštíhlením lodi, 

které přišlo pár let po úpravě délky, se výrazně měnila struktura tréninku vodních slalomářů. 

V přípravě se již daleko více dbá na rozvoj silově-rychlostních schopností a v technické 

přípravě se i drobné odchylky od tzv. „ideální“ stopy analyzují pomocí videozáznamů.  

Díky videozáznamu a následné analýze v počítačových programech jsme dnes schopni 

rozeznat i minimální rozdíly v technice průjezdů brankových kombinací. Možnost použít tuto 

technologii k analýze pohybu výrazně posunula kupředu vývoj techniky ve vodním slalomu 

(Bílý, 2002). 

Pokusíme se v práci o popis současné techniky jízdy na singlkanoi pomocí videorozboru 

špičkových českých slalomářů. Toto téma jsem si vybral proto, že je mi tato sportovní 

disciplína velmi blízká. Jsem stále aktivním závodníkem na C1 a zároveň trénuji mladé 

slalomáře. 

Důležitou přílohou je CD s jednotlivými videi, která společně s textem v této práci tvoří úplné 

informace o současné technice jízdy na singlkanoi. Videa jsou dostupná také elektronicky. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 
 

Cílem bakalářské práce je popsat současné pojetí techniky jízdy na C1 a k práci vytvořit jako 

přílohu video ukázky jednotlivých způsobů techniky, které budou dostupné i elektronicky.  

 

Úkoly vyplývají z cíle práce: 

 Nastudovat odbornou literaturu o vodním slalomu 

 Provést deskripci současné techniky jízdy na singlkanoi  

 Natočit videozáznamy a vybrat sekvence z technického videa ČSK DV v jednotlivých 

brankových kombinacích od našich nejlepších vodních slalomářů  

 Vhodné části sestříhat pro demonstraci jednotlivých průjezdů  

 Popsat klíčová místa techniky záběrů a průjezdů 

 Vytvořit jako přílohu k práci jednotlivé video ukázky popisující klíčová místa 

techniky jízdy na singlkanoi a tyto přílohy nahrát na internet, aby byly dostupné i 

elektronicky.
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3. METODIKA PRÁCE 
 

Jedná se o observačně-deskriptivní studii, která je založená na pozorování cíleně vybraného 

vzorku populace. K organizovanému, nebehaviorálnímu pozorování (Hendl, 2004) byl použit 

soubor špičkových závodníků ve vodním slalomu z České republiky v kategorii C1.  

 

K rozboru současné techniky na singlkanoi jsme použili sekvenční video analýzu v programu 

Darthfish, která je založená na záznamu a deskripci předem definovaných jevů. Předmětem 

zkoumání byly jednotlivé technické prvky, které se objevují v závodních jízdách 

singlkanoistů. Výběr nejadekvátnějších záběrů pro vhodnou demonstraci byl proveden dle 

našeho expertního posouzení.  

3.1 Kritéria výběru a sledovaný soubor  
Ve spolupráci s vedoucím mé práce PhDr. Milanem Bílým, Ph.D a na základě vlastních 

zkušeností jsme po prostudování informací z citovaných pramenů popsali jednotlivé druhy a 

způsoby techniky provedení, charakteristických pro jízdu na singlkanoi ve vodním slalomu. 

Následně jsme mezi sledovanými záznamy vybrali dle našeho expertního posouzení ty 

nejvhodnější závodní jízdy pro demonstraci jednotlivých technik a způsobů průjezdů 

brankových kombinací. 

Využili jsme materiály technického videa ČSK DV z uplynulé sezóny 2018 z vrcholných akcí 

vodního slalomu a to jak u nás tak i ve světě.  

 

Pro naše účely jsme vybrali záznamy z těchto závodů: 

1. a 2. závod Českého poháru 2018 na Trnávce 

3. a 4. závod Českého poháru 2018 v Praze  

5. a 6. závod Českého poháru 2018 na Lipně 

Mistrovství Evropy do třiadvaceti let 2018 v Bratislavě (SVK) 

Mistrovství Světa 2018 v Riu de Janeiru (BRA) 

Mistrovství Evropy 2018 v Praze  

1. závod Světového Poháru v Liptovském Mikuláši (SVK) 

3. závod Světového Poháru v Augsburgu (GER) 

4. závod Světového Poháru v Tacenu (SLO) 
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3.2 Sběr dat   
Závodní videa nám poskytnul Český svaz kanoistiky, který je má v archivu pro potřeby 

reprezentačních trenérů a jako oficiální video pro rozbor závodních jízd pro rozhodčí. Videa 

jsou volně dostupná i na webových stránkách ČSK a ICF. Po shromáždění potřebných záběrů 

jsme vyjmuli pomocí programu Dartfish potřebné sekvence, které vhodně demonstrují 

jednotlivá klíčová místa každého níže zmiňovaného způsobu techniky.  

Pro video záznamy základních záběrů jsme využili vlastních záběrů, pořízených při tréninku 

reprezentace na rovné vodě. Klíčová místa základní záběrové techniky budou tak lépe 

viditelná bez rušivých vlivů divoké vody. Používali jsme digitální videokameru Sony HDR – 

CX405B. Při výběru vhodného materiálu jsem se opíral o své empirické zkušenosti trenéra 

juniorské reprezentace ČR ve vodním slalomu a také o cenné zkušenosti vedoucího mé 

bakalářské práce PhDr. Milana Bílého, Ph.D., který má mnohaleté zkušenosti nejen 

s přípravou špičkových slalomářů, ale i tvorbou metodických materiálů a publikací 

zabývajících se problematikou techniky vodního slalomu.  

 

3.3 Tvorba příloh 
Nashromážděný materiál z technického videa ČSK DV a vlastní pořízené záběry jsme 

upravili v počítačovém programu Dartfish. Jde o software, který poskytuje pokročilé nástroje 

pro práci s videem. Ve funkci „analyzér“ jsme vyjmuli z každého videa pouze videosekvence 

obsahující námi sledované záběry a vytvořili jsme z nich samostatné video soubory, které 

jsme doplnili o klíčová místa jednotlivých technik pomocí funkce „klíčové pozice“. V 

programu lze každé video snadno zpomalit, nebo úplně zastavit přímo v místě vhodném pro 

umístění poznámky. Využili jsme této funkce pro popis námi popisovaných klíčových míst. 

Soubory jsme pojmenovali dle názvů, které používáme v této práci a přiřadili ke každému 

odpovídající číslo. Program umožňuje pouze omezený počet písmen v nadpisu každého 

souboru, a tak jsme zvolili kratší varianty názvů tak, aby byly snadno rozpoznatelné. 

Vytvořené video soubory jsme jednotlivě uložili na pevný disk počítače volbou „mediabook“, 

která provede uživatele programu snadno volbou uložení souboru. Všechny videosoubory 

jsme vypálili na disk CD a současně je nahráli na web, aby byly dostupné i elektronicky.  
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4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

4.1. Stručná charakteristika vodního slalomu   
Vodní slalom je jedno z nejrozšířenějších odvětví kanoistiky na tekoucí vodě. Spočívá 

v projetí vytyčené trati brankami v co nejrychlejším čase a branky musí být všechny projety 

správným způsobem. Průjezd branky má jasně určená pravidla a za nesprávné průjezdy jsou 

závodníkovi připisovány k výslednému času penalizace. Dle pravidel ČSK DV (2017) se 

jedná o dvousekundovou penalizaci za průjezd ze správné strany, ale s dotykem na jedné nebo 

obou tyčkách, nebo padesátisekundovou penalizaci za všechny průjezdy, které jsou v rozporu 

s pravidly a podmínkami tzv. „bezchybného průjezdu“ branky. Velmi důležitá informace 

z hlediska rozboru techniky je v pravidlech zmínka o podmínkách bezchybného průjezdu 

branky. Ten znamená takový průjezd branky, který je nejen bez dotyku kterékoliv části těla, 

pádla a lodi, ale také musí být průjezd proveden určitým způsobem a zásadní je při jeho 

hodnocení hlava závodníka (nebo závodníků na C2), která musí celá protnout spojnici mezi 

tyčkami ve správném směru a v tomtéž okamžiku musí protnout spojnici mezi tyčkami i část 

lodě. Tyto podmínky určují vhodnost a účelnost použití dané techniky průjezdu v různých 

situacích při jízdě. Vodní slalomáři se snaží mezi brankami o co nejkratší dráhu a často riskují 

dotyk branky a v některých případech i protnutí spojnice tyček bez části lodě nebo jen částí 

hlavy za což jsou následně penalizováni.  

Nejnovější znění pravidel ČSK DV (2017) zní, že trať pro slalom nesmí být kratší než 200 

metrů a doporučená délka je mezi 200 a 400 metry. Trať musí obsahovat minimálně 18 a 

maximálně 25 branek, z nichž nejméně 6 a maximálně 7 musí být protivodných. Závodí se 

v kajakářských a kanoistických kategoriích jednotlivců a družstev na předepsaných typech 

uzavřených slalomových lodí. 

 

4.2. Technika ve struktuře výkonu ve vodním slalomu  
Ve vodním slalomu chápeme sportovní výkon jako výsledek pohybu závodníka v lodi ve 

specifickém terénu za určitých podmínek, jehož výsledkem je jeho čas v cíli závodu, případně 

počet chyb, které měly za následek nárůst výsledného času. Činnost závodníků je především 

složená z pohybů, které mají loď pohánět vpřed, a z pohybů, které loď řídí (Bílý, 2012).  
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Obecným pojmem technika vyjadřujeme, dle Dovalila a kol. (2012), účelný způsob řešení 

pohybového úkolu v souladu s pravidly příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a 

pohybovými možnostmi sportovce. 

Chceme-li vyjádřit strukturu sportovního výkonu ve vodním slalomu, musíme si nejprve 

definovat základní faktory, které jej ovlivňují (Bílý, 2002). Autor píše, že vhodným nástrojem 

je vyjádření pomocí systémů. Definoval tři základní systémy, které jsou ve vzájemné 

interakci. Jsou to vnější podmínky, vnitřní předpoklady a aktuální výkon. 

Mezi vnější podmínky ve vodním slalomu patří například klimatické podmínky, kvalita 

materiálu, pravidla vodního slalomu, znalost trati a mnoho dalšího. Některé jdou svým 

způsobem do určité míry ovlivnit a některé nikoli. Vnitřními předpoklady jsou specifické 

požadavky na úroveň pohybových schopností, psychiky, taktiky a techniky. Jejich ovlivnění 

lze dosáhnout sportovním tréninkem a aktuální výkon představuje realizaci výkonu ve 

vlastním závodu.  

Stejný autor provedl průzkum v roce 1998 u reprezentačních trenérů ve vodním slalomu a 

z něj vyplynulo, že na rozložení průměrných hodnot struktury závodního výkonu ve vodním 

slalomu se podílí síla z 20,6 %, vytrvalost ze 13,1 %, rychlost ze 14 %, technika z 27,9 % a 

psychika z 23,8 % (Bílý, 2002). Průzkum zopakoval v roce 2011 a na změně některých 

hodnot můžeme sledovat jednak pravděpodobně názorový posun reprezentačních trenérů a 

také k tomu mohl přispět vývoj této disciplíny. V průzkumu se dle trenérů v roce 2011 na 

výkonu podílí průměrně síla z 20,8 %, vytrvalost ze 14 %, rychlost z 15,5 %, technika z 22,1 

% a psychika z 29 % (Bílý, 2012). 

 

Tabulka 1. Průměrné procentuální hodnoty podílejících se složek na struktuře závodního výkonu ve vodním 
slalomu dle průzkumu Bílého (2002,2011). 

 

Z těchto informací je zřejmé, že technika má ve struktuře sportovního výkonu jednu 

z hlavních rolí, a podle toho se k jejímu rozvoji musí v tréninku přistupovat. Spoléhat se 

pouze na vysokou úroveň kondice nepovede ke zlepšení celkového výkonu ve vodním 

 Síla Vytrvalost Rychlost Technika Psychika 

Průzkum 
v roce 1998 

20,6% 13,1% 14% 27,9% 23,8% 

Průzkum 
v roce 2011 

20,8% 14% 15,5% 22,1% 29% 
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slalomu. I při vysoké úrovni kondičních schopností je nemožné dosahovat vrcholných 

výsledků bez dostatečně osvojených specifických pohybů a jejich kombinací (Bílý, 2002).  

Dosažení vrcholové úrovně techniky ve vodním slalomu je dlouhodobý proces a pro její 

dosažení je zapotřebí mnoho let specifického tréninku. Veškeré pohyby, nutné k průjezdu 

různých brankových kombinací vytvářejí značně složitý nervosvalový komplex. Sportovci 

řeší tyto pohybové úkoly pomocí řady dynamických stereotypů o vysoké plasticitě (Rohan, 

1991). 

4.3. Technika jízdy na singlkanoi v literatuře   
Technikou ve vodním slalomu se zabývala řada autorů a konkrétně té na singlkanoi se ve 

svých pracích a publikacích zabývali zejména tito autoři (chronologicky seřazení): 

Československý reprezentant a později trenér a rozhodčí Jan Šulc napsal první učebnici 

vodního slalomu s názvem Vodní slalom – Kanoistika na divokých vodách (1956) a 

přepracoval jí jako metodickou příručku s názvem Vodní slalom (1961). 

Trenér, funkcionář a propagátor kanoistiky z USA William T. Endicott v publikaci To Win 

The Worlds (1980) popisuje charakteristiky vodního slalomu a zabývá se technikou a taktikou 

jízdy ve vodním slalomu 70. a 80. let napříč všemi kategoriemi.  

Dlouholetý reprezentační trenér Milan Bílý a kolektiv vytvořili 67 minutový videopořad 

s názvem Vodní slalom (1990), který sloužil trenérům vodního slalomu a pro potřeby 

trenérské školy. Autoři se zabývali komplexně vodním slalomem a současnou technikou 

v jednotlivých kategoriích na začátku 90. let.  

Bývalý československý a český reprezentant a dvojnásobný olympijský medailista Jiří Rohan 

se ve své DP s názvem Rozbor techniky pádlování a jízdy na C1 (1991) zabýval technikou 

jízdy na singlkanoi na přelomu 80. a 90. let. Součástí práce je videoprogram, kterým popisuje 

jednotlivé způsoby řešení techniky na C1. 

Milan Bílý s Jiřím Rohanem se zabývali optimálním a efektivním provedením záběru na 

kanoi v ročence vodního slalomu v článku s názvem Dokonalý přímý záběr (1992). 

Milan Bílý s Bronislavem Kračmarem vytvořili videopořad s názvem Zápočtové požadavky z 

kanoistiky na vodáckých kurzech (1992). Pořad má 13 minut a v něm jsou popisovány klíčová 

místa techniky nejen na kanoi.  
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Bronislav Kračmar a kolektiv ve své publikaci s názvem Základy kanoistiky (1998) rozebírají 

nejen základy kanoistiky, ale i její vývoj, charakteristiky, používané vybavení, techniku 

pádlování a metodiku učení.  

Milan Bílý ve své rigorózní práci s názvem Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na 

divoké vodě (2002) analyzoval techniku pádlování na kajaku i na kanoi ve vodním slalomu.  

Bývalý český reprezentant Ondřej Pinkava vytvořil v rámci své DP s názvem Vodní slalom – 

Technika jízdy na singlkanoi (2006) komentovaný videopořad zabývající se současnou 

technikou na C1.  

Hunter a kolektiv se zabývali v práci Canoe slalom competition analysis (2008) kinematikou 

při výkonu ve vodním slalomu na K1 i C1. Cílem studie bylo určit, jak je u špičkových 

vodních slalomářů ovlivňován čas na základě průjezdů protivodnými brankami.  

V publikaci od Davida Svobody a kolektivu s názvem Vodácká příručka ke kapitánské 

zkoušce vodních skautů (2017) napsali Milan Bílý, Bronislav Kračmar a Petr O. Novotný 

kapitolu s názvem Kanoistika – Technika a taktika jízdy, ve které popisují velmi názorně 

techniku a její klíčová místa nejen kategorie C1.  

4.4. Specifika kategorie C1 
Ve vodním slalomu se závodí v kanoistických a kajakářských kategoriích, které se liší 

v zásadě polohou závodníka v lodi a pádlem, které používá k jejímu pohybu. Kajakáři v lodi 

sedí a používají dvoulisté pádlo. Kanoisté na rozdíl od kajakářů v lodi klečí a využívají pouze 

jednolistého pádla. Dříve se od sebe slalomový kajak a singlkanoe vizuálně poměrně snadno 

rozlišovaly, ale dnes již mají stejné předpisové míry i váhu a některé typy jsou si už velice 

podobné. Slalomová singlkanoe je dle platných pravidel ČSK DV z roku 2017 uzavřená loď o 

minimální délce 350 cm, šířce v nejširším místě minimálně 60 cm a celkovou váhou nejméně 

9 kg.  
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Obrázek 1.Příklad C1 - Délka a šířka, se souhlasem Galasport, s.r.o. 

 

Lodě jsou různých tvarů a liší se i použitým materiálem. Nejčastěji se využívá kevlar-

karbonových materiálů a každá změna tvaru lodě znamená i změnu jízdních vlastností. 

V dnešní době si singlkanoisté mohou pořídit celkem rozdílné typy lodí, které nabízejí různé 

výhody dané svým tvarem, kdy každý tvar má své určité plusy a mínusy. Po roce 2005 se 

zkrácením lodí o půl metru daří výrobcům slalomových lodí téměř každý rok přijít s novým 

typem lodě, který má „něco navíc“ oproti starším modelům. Jedni vsázejí na točivější typy 

lodí, které jsou obratnější v přesazených brankách, a jiní zase na rychlejší model při jízdě 

dopředu a přes vlny, kdy je rychlost vykoupena pomalejším točením.  

Singlkanoe musí mít na přední části - neboli špičce - správný objem, aby měla dostatečný 

výtlak a plavala nad hladinou i na divoké vodě. Zadní část singlkanoe musí mít také 

dostatečný výtlak, ale oproti špičce se již při nepatrné změně směru potápí pod hladinu a její 

tvar „vede“ plynulé točení až do jeho ukončení, kdy se opět dostává nad hladinu. 

Závodníci si vybírají typy lodí dle svých somatických vlastností a stylu jízdy (Bílý, 2002).  

 

Kanoistické pádlo se skládá z hlavičky, žerdi a listu a všechny tyto části mohou být různých 

tvarů. Délka pádla je individuální podle fyziologických proporcí a stylu techniky každého 

kanoisty. Hmotnost pádla je také rozdílná a v současné době se závodní speciály pohybují 

okolo 500 g váhy. Držení pádla má velký vliv na styl záběrové techniky a v konečném 

důsledku i na pohybový aparát kanoisty (Kopečný, 2011).  
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Obrázek 2 – Příklad kanoistického pádla - se souhlasem Galasport, s.r.o. 

 

Je tedy velmi důležité zvolit správnou délku pádla. Ta se odvíjí od tělesných proporcí (výška 

vsedě měřená od kyčelního kloubu k ramenům a délka paží) kanoisty a výšky sezení v lodi. 

Doporučený úchop je pevný, ale ne křečovitý, spodní ruka je přibližně 15 centimetrů od listu 

pádla a horní ruka drží hlavičku nadhmatem s palcem zespodu. Obecným vodítkem pro výběr 

správné délky kanoistického pádla je zvednout pádlo do vodorovné polohy nad hlavou a úhel 

mezi předloktím a pádlem, a zároveň úhel v lokti by měl činit cca 90 o. Vestoje s pádlem 

vertikálně opřeným listem o zem by měla být hlavička pod bradou. Ideální délku pádla ale 

zjistíme až při záběrech v lodi při dodržení správné techniky, kterou rozebíráme v kapitolách 

níže.  
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5. TECHNIKA JÍZDY NA SINGLKANOI 
 

V každém sportu, ve kterém se používá sportovní náčiní, je předpokladem vysoké výkonnosti 

i precizně osvojená manipulace s daným náčiním. Zdokonalování manipulace až do potřebné 

úrovně řeší právě technická příprava. Ta se jako složka sportovního tréninku zaměřuje na 

vytváření a zdokonalování sportovních dovedností. Za dovednosti jsou považovány získané 

předpoklady sportovce účelně, účinně a také úsporně řešit pohybové úkoly dané specializace 

(Dovalil a kol., 2012). V našem případě jde o práci s kanoistickým pádlem a plynulé a přesné 

ovládání lodě. 

Jak uvádíme v kapitole 4.1, je výsledek ve vodním slalomu dán dosaženým časem v cíli 

včetně případných penalizací. Jde tedy o maximální možnou rychlost a čistotou průjezdu 

jednotlivých branek. Rychlost je dána přesností jízdy ve všech brankových kombinacích na 

trati. Singlkanoisté si musí osvojit změny tempa a délky záběrů v závislosti na přesazených 

kombinacích branek a naučit se využívat proudu k co nejplynulejší jízdě (Pinkava, 2006). Po 

zkrácení délky závodních tratí se dnes jezdí hodně agresivním způsobem. V závodní jízdě je 

mnohokrát potřeba náhlá změna směru v maximálním nasazení a opětovná akcelerace vpřed. 

Všechny řídící záběry jsou ale u špičkových slalomářů velmi efektivní a jízda neztrácí na 

plynulosti a rychlosti. K dosažení této úrovně je třeba mnoho let specializovaného tréninku na 

divoké vodě, který probíhá zpravidla celoročně. Tento specializovaný trénink pozitivně 

ovlivňuje práci paží, trupu, správný odhad vzdáleností a rovnováhu pro precizní ovládání lodě 

(Bílý, 2002).  

 

V následujících odstavcích uvádíme popis jednotlivých záběrů a jejich klíčové pozice dle 

Bílého a kol. (2001), Pinkavy (2006) a Bílého a kol.,In Svoboda a kol. (2017). Videoukázky 

záběrů a řešení jednotlivých průjezdů včetně popisu klíčových míst jsou obsahem přílohy č.1 

 

5.1. Přímá jízda   
Přímá jízda pomocí základních kanoistických záběrů je primární dovedností, kterou se začíná 

při výuce techniky jízdy na singlkanoi. Osvojení těchto záběrů je výchozím předpokladem pro 

úspěšné zvládnutí dalších modifikací. 
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Záběry používané při přímé jízdě  
Základní záběry při jízdě vpřed jsou tyto: 

 Záběr vpřed  

 Záběr vpřed v přesahu  

 Záběr vpřed se slalomovým ulomením 

 Záběr vpřed s rychlostním ulomením  

 

5.1.1 Záběr vpřed  
Základní záběr, který pohání loď vpřed a udržuje její stabilitu a rychlost. Na záběru vpřed se 

podílí celá řada svalů a to postupně ve třech fázích. 

Fáze záběru: 

a) Zasazení  

b) Tažení  

c) Vytažení a přenos 
* Videoukázka viz CD příloha č.1./1.  

 

 

a) Zasazení 
Ve fázi zasazení je trup předkloněn, hrudník silně nakloněný dopředu, záda vyklenutá a pánev 

sklopená dopředu. Rameno spodní paže je poklesnuté a natahuje se pro záběr, v loketním 

kloubu je mírná flexe. Horní paže je v loketním kloubu ve flexi asi 30° a loket je zvýšený nad 

úrovní ramen. Pádlo je drženo vertikálně a pevně, ale ne křečovitě. Hlava v prodloužení trupu 

a pohled směřuje dopředu. List pádla se zasazuje do vody měkce, těsně u boku lodi.  

Pokud od pádla „odstřikuje“ voda proti směru tahu při fázi tažení, znamená to uspěchanou 

fázi zasazení a předčasnou fázi tažení, ještě před úplným potopením celého listu pádla. 

Takový záběr ztrácí svou plnou účinnost (Endicott, 1980). 

 
Obrázek 3– Fáze zasazení pádla při záběru vpřed 
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b) Tažení 
Po 1.fázi je list pádla měkce zasazen do vody a začínáme s tažením v okamžiku, kdy je list 

ponořený do vody celý, aby se využilo celé jeho plochy k záběru. Táhneme pádlo kolmo 

k vodě a těsně podél lodi, aby nedocházelo k její rotaci. Poloha horní paže nám určuje 

postavení pádla při záběru. Loket horní paže je stále nad úrovní ramen a loket dolní paže je co 

nejdéle v mírné flexi, abychom využili zapojení zádových svalů. Svaly dolní paže záběr 

dokončují a narovnává se trup se zpětnou rotací do základní polohy. Ukončení záběru nastává, 

když dolní tažná paže míjí trup. Ten je na konci záběru ve vzpřímené poloze.  

 
Obrázek 4– Fáze tažení pádla při záběru vpřed 

 

c) Vytažení a přenos 
Po ukončení záběru nastává vytažení listu pádla z vody plynulým obloukem, kdy obě paže 

mají pokrčené lokty. Pádlo pak přenášíme těsně nad hladinou vpřed zevní vzdálenější hranou 

listu pádla, kdy plocha listu je rovnoběžná s hladinou. 

 
Obrázek 5– Fáze vytažení a přenosu pádla při záběru vpřed 

 
Klíčová místa: poloha ramen, trupu a paží pro nastavení správného úhlu pro zasazení pádla 

do vody, zcela ponořený list pádla před fází tažení a v ní udržení kolmé polohy žerdě. 

 

Technikou přímého záběru se podrobněji zabýval ve své práci Brugvin (2000), který popsal 

několik dalších zásad a častých chyb při přímém záběru na singlkanoi. Ve fázi zasazení pádla 
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je důležité rozdělit váhu na obě kolena stejným dílem. Během zasazení pádla je zatížení lodi 

posunuto jen mírně směrem k přídi. Přenesení váhy v okamžiku natažení hrudníku je od hýždí 

k pádlu a je předáváno co nejméně do kolen. Ve fázi tažení je hlava rovně a pohled směřuje 

dopředu – brada se nesmí sklánět dolů v průběhu celého záběru vpřed. Horní paže nesmí tlačit 

při fázi tažení dopředu (při pohledu z boku).  

 

5.1.2 Záběr vpřed v přesahu  
Tento záběr se používá při pádlování na C1 ke korekci směru jízdy. Jde o záběr na opačné 

straně lodě, než na které kanoista dominantně pádluje. Říká se mu někdy též záběr „na 

přehmat“. Ve fázi zasazení je před zahájením záběru spodní paže volně natažená a horní 

mírně pokrčená. Trup předkloněn a hrudník v mírné rotaci. Poloha horní ruky určuje 

postavení listu vůči lodi. Po zasazení přichází fáze tažení, kdy je pádlo vedeno těsně podél 

boku lodě a v závěru opisuje oblouk oddálením, pro korekci směru jízdy. Kanoista tlačí horní 

rukou do hlavičky pádla a přes spodní paži se síla přenáší na list pádla, které působí jako 

páka. Fáze tažení končí v úrovni boků a přetočením listu záběrovou stranou směrem k lodi 

zápěstím horní paže nastává přechodná fáze. V úvodu přenosové fáze kanoista vede list vpřed 

částečně vodou, přičemž list pádla je natočen stále záběrovou stranou směrem k lodi. 

Zbývající část přenosové fáze probíhá vzduchem, kdy se list pádla znovu natáčí záběrovou 

plochou proti směru lokomoce lodi. 

Klíčová místa: poloha paží, trupu a úhel a poloha pádla ve fázi zahájení, udržení 

stabilizované polohy ve všech fázích záběru. 

 

                     
Obrázek 6 – Fáze tažení záběru na přehmat   Obrázek 7– Zahájení přenosové fáze   

* Videoukázka viz CD příloha č.1./2.  

 

V posledních letech se také, především v souvislosti s rozšířením zavodní kategorie o 

singlkanoi žen, stále více rozšiřuje „přehazovaní“ pádla. Kanoista si dle potřeby přehazuje 
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pádlo z jedné strany na druhou, a tím řeší situace na přehmat, které jsou závislé na 

specifických silových i somatických předpokladech (Bílý a kol., In Svoboda a kol. 2017). 

 

Pinkava (2006) ve své práci uvádí dva druhy korekce směru pomocí tzv. ulomení. U 

špičkových singlkanoistů ale tyto způsoby dnes již nejsou prakticky používány. Nicméně pro 

základní techniku jízdy na C1 jsou stále platnými manévry a proto je i my v práci uvádíme. 

 

5.1.3 Záběr vpřed se slalomovým ulomením 
Singlkanoisté mají na rozdíl od kajakářů pouze jeden list a klasické záběry vpřed dělají pouze 

na jedné straně lodi. Nelze pádlovat pouze na dominantní straně, aniž by se loď po chvíli 

nezačala roztáčet. Z toho důvodu musí kanoisté používat specifické záběry ke korekci směru. 

Slalomové ulomení na konci záběru je jedním ze způsobů rychlé korekce. Při dokončování 

záběru vpřed se list pádla přetočí za úrovní boků záběrovou plochou k lodi a spodní paže 

dotáhne list za tělo, současně horní paže stlačuje žerď dopředu a dolů až bude směřovat šikmo 

vzad. Tímto manévrem si kanoista vytvoří z pádla kormidlo a může přitažením žerdi spodní 

paží k boku lodi a následným pohybem horní paže dovnitř stočit loď do opačného směru, což 

mu umožní opět zabrat plnohodnotně vpřed. 

Klíčová místa: poloha žerdě pádla ve fázi dokončení záběru vpřed, list pádla je při ulomení 

rovnoběžný s bokem lodi. 

 
Obrázek 8– Slalomové ulomení na konci záběru vpřed 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./3.  

 

5.1.4 Záběr vpřed s rychlostním ulomením 
Při tomto způsobu korekce směru se při dokončování záběru list přetáčí opačným způsobem 

než při slalomovém ulomení. Záběrová plocha listu směřuje od lodi, horní paže tlačí pádlo 

dopředu a dolů. Dolní paže je ohnutá v lokti, který jde od těla, obě zápěstí se ohýbají dolů. 

Poloha pádla vzhledem k hladině je stejná jako u slalomového ulomení, příčná osa listu je 
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k hladině kolmá, žerď směřuje také šikmo vzad. Tento způsob je rychlejší než například 

slalomové ulomení, jelikož kanoista může při této variantě provádět korekci již při natáčení 

listu pádla. Jde ale o daleko namáhavější způsob pro svaly zápěstí a korekci směru lze 

provádět pouze v omezené míře. 

Klíčová místa: poloha žerdě a listu pádla ve fázi dokončení záběru vpřed a současně tlak 

horní ruky a tah spodní ruky. 

 
Obrázek 9 – Rychlostní ulomení na konci záběru vpřed 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./4.  

 

5.2. Změna směru jízdy 
Závodní trať vodního slalomu je tvořena brankami, které jsou více či méně přesazené a proto 

musí kanoista ovládat kromě záběrů vpřed i další druhy záběrů pro změny směru jízdy. Tyto 

záběry jsou odlišné jak technikou provedení, tak vhodností použití na určitých brankových 

kombinacích.  

Záběry používané pro změnu směru jízdy  
Základní záběry pro změnu směru jízdy jsou tyto: 

 Závěs 

 Závěs v přesahu  

 Záběr vzad 

 Široký záběr od zádi 

 Široký záběr od přídě 

 Široký záběr v přesahu  

 Přitažení protažením na ruku  

 Přitažení protažením v přesahu 
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5.2.1 Závěs 
Záběr používaný nejčastěji při točení kanoe v protivodných brankách a také při nájezdech a 

výjezdech z proudu. Závěs zahajujeme ve vzpřímené poloze trupu, těžiště těla je přeneseno na 

stranu závěsu vytočením ramen, trup je vykloněn ven z lodě. Spodní paže je mírně pokrčena, 

horní je ve flexi v loketním kloubu asi 90°, loket směřuje dopředu a dolů, zápěstí horní paže 

je nad hlavou nebo těsně u hlavy směrem ven z lodi na stranu záběru. Záběrová plocha listu 

směřuje do směru jízdy. Polohu listu určují zápěstí. Místo zasazení pádla je bod, kolem 

kterého se kanoe otáčí. Závěs je dokončen plynulým pohybem spodní paže po obloukovité 

dráze dopředu ke špičce lodi a bývá spojen s plynulým navázáním do záběru vpřed. 

Klíčová místa: natočení hlavy a horního ramene s tlakem lokte do strany závěsu, plynulé 

zasazení listu a "nabráním vody" na záběrovou plochu, udržení horní paže v základní poloze. 

 
Obrázek 10 –Fáze tažení závěsu  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./5.  

 

Můžeme také použít modifikaci závěsu, tzv. otevřený závěs, kdy v mírném záklonu vytočíme 

list pádla o více než 90 stupňů směrem od lodi do směru jízdy a horní paže se dostane až 

téměř za temeno hlavy závodníka. List je opět veden po obloukovité dráze směrem ke špičce. 

Tento závěs je používán v situacích, kdy je nutné loď otáčet na místě nebo při oblouku o 

velmi malém poloměru (Pinkava, 2006). 

 
Obrázek 11 Fáze tažení při otevřeném závěsu 
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5.2.2 Závěs v přesahu 
Jedná se o točení na stranu kanoisty, na kterou dominantně nepádluje. Využívá se jak 

v protivodných brankách, tak při drtivé většině točení na nedominantní stranu pádlování 

kanoisty. Točení začíná ve vzpřímené poloze trupu, těžiště těla je přeneseno na stranu závěsu 

vytočením ramen, spodní paže je natažená, horní v mírné flexi ve výši hlavy. List je pokládán 

do vody na opačné straně lodě co nejdále od boku lodi. Úhel postavení listu ve vodě je 

korigován zápěstím horní ruky. List je nastaven tak, aby nabíral tolik vody, kolik je potřeba k 

dostatečně rychlému otočení lodě bez ztráty rychlosti. V začátku točení jde horní paže 

směrem dozadu a dolů s výrazným vytočením trupu. Na trup se přenáší zatížení z pádla a list 

je vytahován z vody směrem ke špičce. 

Klíčová místa: Poloha zasazení listu, vytočení trupu a ramen ve fázi zasazení. 

 
Obrázek 12 – Závěs v přesahu  

* Videoukázka viz CD příloha č.1/6.  

 

5.2.3 Záběr vzad 
Tento záběr slouží při jízdě na singlkanoi k zastavení lodě a jejímu následnému rozjetí vzad. 

Na počátku záběru je trup vzpřímený, ramena jsou vytočena na stranu záběru. Spodní a horní 

paže jsou mírně pokrčené. List se zasazuje do vody za tělem nezáběrovou plochou vpřed. 

Záběr se zahajuje rotací trupu do výchozí polohy pro následný záběr. Záběr vzad je veden 

podél boku lodě. 

Klíčová místa: Vytočení ramen ve fázi zasazení, přenesení těžiště ke špičce pro odlehčení 

zádě lodi. 

 

 



27 
 

             
Obrázek 13 – Fáze tažení záběru vzad na ruku Obrázek 14 – Fáze zasazení záběru vzad na přehmat 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./7.  
 

5.2.4 Široký záběr od zádi  
Záběr někdy též slangově zvaný „kontr“ se používá k rychlému otočení lodě, nebo při náhlé 

změně směru jízdy v přesazených brankách, většinou se zatopením zádě. List se zasazuje co 

nejblíže k zádi lodě nezáběrovou plochou vpřed. Spodní paže je v mírné flexi, horní je 

pokrčená před tělem, ramena jsou vytočena na stranu záběru. Žerď je téměř ve vodorovné 

poloze vzhledem k boku lodě, obě ruce jsou nad vodou. Vlastní záběr vychází z rotace zad, 

spodní paže je po celou dobu záběru natažená. Dráha listu je vedena co nejdále od boku lodi. 

Klíčová místa: vytočení ramen a poloha žerdi pádla ve fázi zahájení, úhel náklonu lodě ve 

fázi tažení. 

 
Obrázek 15 – Fáze zasazení při širokém záběru od zádě 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./8. 
 

5.2.5 Široký záběr od přídě 
Široký záběr od přídě používá kanoista zpravidla k točení lodi v přesazených brankách. 

Výchozí poloha k zasazení listu je mírně předkloněný trup, spodní paže natažena, horní 

pokrčena těsně před trupem, ramena jsou vytočena na stranu záběru. List je zasazen co 

nejvíce vpředu u špičky lodě. Při vlastním záběru dochází k rotaci trupu, dráha listu je vedena 

po celou dobu záběru napjatou spodní paží. Záběr bývá ukončen za tělem. Pro zvýšení 

účinnosti se často provádí přehmátnutí spodní ruky výše na žerdi pádla, dále je možné provést 



28 
 

mírný pohyb trupu ve směru předozadním. V tomto případě je nutné dbát na to, aby 

nedocházelo k rozhoupání lodě. Výrazné přenesení váhy na stranu záběru, nebo naopak, může 

loď naklonit a snížit tak účinnost záběru. 

Klíčová místa: poloha trupu, paží a úhel listu pádla ve fázi zahájení, úhel náklonu lodě a 

natažená spodní paže ve fázi tažení. 

                 
Obrázek 16 – Fáze zasazení širokého záběru od přídě Obrázek 17 – Fáze tažení záběru 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./9.  

5.2.6 Široký záběr v přesahu 
Tímto záběrem koriguje kanoista směr jízdy na nedominantní straně záběrů vpřed. Od 

klasického záběru vpřed v přesahu se liší dráhou tažení listu vodou a je účinnější pro rušení 

otáčení lodě. Ve fázi zahájení je trup mírně předkloněn, spodní paže natažená a horní mírně 

pokrčená. Ve fázi tažení vede záběr spodní paže po obloukovité dráze a současně se 

napřimuje trup. Důležité je nevychylovat těžiště do stran a udržet neutrální náklon lodě.  

Klíčová místa: vedení záběru nataženou spodní paží po obloukovité dráze, nevychylovat 

těžiště do stran. 

 
Obrázek 18 – široký záběr v přesahu  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./10.  
 

5.2.7 Přitažení protažením listu vodou na ruku  
V této variantě jde o mírné korekce směru jízdy v přesazených povodných brankách nebo 

k udržení směru bez ztráty dopředné energie. Po dokončení fáze přímého záběru se list 
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nevytahuje z vody, ale protahuje se po natočení pomocí zápěstí vodou vpřed. Čím je úhel listu 

otevřenější, tím je přitažení silnější. Špičkoví slalomáři využívají tuto techniku velmi často 

v náročnějších vodních terénech pro neustálý kontakt pádla s vodou, který jim umožňuje 

jistější pohyb. 

Klíčová místa: úhel listu pádla vzhledem k lodi při protahování vpřed. 

 
Obrázek 19 – Přitažení protažením na ruku 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./11. 
 

5.2.8 Přitažení protažením listu vodou v přesahu 
Tato varianta korekce směru se používá i v případě na přehmat. Horní paže se vytáčí v zápěstí 

a tím určuje úhel listu pádla pro protažení a zároveň se celá horní paže tlačí loktem vzad a 

dolů s mírným vytočením trupu do směru točení. 

Klíčová místa: Vzpřímený trup při dokončení záběru vpřed i při protažení, lehce vytočená 

ramena na stranu v přesahu.  

 
Obrázek 20 – Fáze protažení pádla v přesahu 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./12. 
 

5.3 Průjezdy branek ve vodním slalomu  
Trať je při závodech tvořena jednotlivými brankami, které jsou očíslované podle pořadí 

průjezdu a dělí se na: 

 Povodné branky - jsou označeny bílými a zelenými pruhy a zpravidla se jezdí po 

proudu, směrem k cíli. Slangově se tyto branky nazývají „povody“. 
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 Protivodné branky - jsou označeny bílými a červenými pruhy a zavěšují se zpravidla 

do vratných proudů tak, aby bylo možné je projet v opačném směru, než povodné 

branky. Slangově se tyto branky nazývají „protivody“. 

 

Pravidla přesně definují za jakých podmínek je průjezd „bezchybný“, s dotykem - neboli 

s dvousekundovou penalizací, nebo „nezdařilý“, kdy se závodníkovi připisuje k výslednému 

času padesátisekundová penalizace, viz kapitola 4.1  

Každá branka jde pro optimální průjezd bezchybným způsobem projet různou technikou. 

Záleží individuálně na každém závodníkovi, jakou techniku průjezdu v dané situaci zvolí jako 

nejoptimálnější řešení, s ohledem na jeho výkonnostní úroveň.    

Dělení průjezdů branek dle použité techniky  
 

Průjezd na závěs 

 Klasickou protivodnou brankou 

 Průjezdnou protivodnou brankou 

 Povodnou brankou  

Průjezd na závěs v přesahu 

 Protivodnou brankou 

 Povodnou brankou  

Průjezd na odpich od břehu nebo překážky  

 Protivodnou brankou 

Průjezd propádlováním 

 Průjezdnou protivodnou brankou 

 Povodnou brankou záběry na ruku 

 Povodnou brankou záběry v přesahu 

Průjezd na široký záběr od přídě 

 Povodnou brankou  

Průjezd na široký záběr od zádi 

 Protivodnou brankou  

 Povodnou brankou  

Průjezd na „R“ 

 Povodnou brankou na závěs 

 Povodnou brankou na závěs v přesahu  
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 Povodnou brankou na široký záběr od přídě  

 Povodnou brankou na široký záběr od zádě 

 

5.3.1 Průjezd na závěs  
Jak jsme již naznačili v předchozí kapitole, je závěs účinnou metodou točení a nejčastěji se 

s touto technikou setkáváme u protivodných branek. Ty jsou buď klasické, nebo tzv. 

„průjezdné“.  

Klasické protivodné branky jsou ty, u kterých se provádí výjezd na stejnou stranu jako nájezd. 

Singlkanoista při nájezdu na branku zasazuje závěs vedle těla na horní straně lodi, protahuje 

pádlo vodou a navádí loď pod branku. Loď je zatížena směrem dovnitř oblouku. V okamžiku, 

kdy závodník míjí vnitřní brankovou tyč, vytáčí obě zápěstí a nastavuje záběrovou plochu 

listu ke špičce lodě. Ta se začíná otáčet okolo místa zasazení závěsu. Siglkanoista ruší náklon 

dovnitř oblouku – loď je bez náklonu v postavení, kdy má nejmenší odpor při točení. List se z 

postavení těsně u boku lodi vede směrem k přídi po dráze písmene „c“ do natažené paže. Síla 

tlaku na list v průběhu pohybu určuje poloměr otáčení. Na úrovni špičky lodě se přechází opět 

v záběr vpřed. Ten je veden více pod loď (horní paže musí být vytažena co nejvíce nad vodu) 

aby se záběrem nerušilo otáčení kánoe. Při nájezdu na proud je loď opět zatěžována směrem 

do středu otáčení (Bílý a kol., 2000). 

Klíčová místa: Úhel nájezdu do branky, vytočení ramen do směru točení v poloze pod vnitřní 

tyčí, dle situace zvolit správnou délku dráhy tažení pádla při závěsu, při výjezdu z branky 

postupné zatěžování přední části lodě společně se záběrem vpřed. 

              
Obrázek 21 – Nájezd na protivodnou branku na závěs Obrázek 22 – Výjezd po závěsu záběrem vpřed 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./13.  
 

Průjezdné protivodné branky bývají umístěny za překážkami, které obtéká proud z obou stran, 

a vyznačují se tím, že nájezd do branky je veden z jedné strany a výjezd se provádí na stranu 

druhou. Kanoisté se snaží o co nejmenší přetočení lodě špičkou proti proudu. Důležitý je také 

co nejplošší tvar křivky, kterou loď opisuje. Vrcholu oblouku by měl kanoista dosahovat 
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nejpozději u vnitřní tyče. Zatížení lodě je vždy dovnitř oblouku. Nájezd je většinou 

kontrolován pomocí závěsu na horní straně lodě s fází zasazení kolem úrovně boků. Aktivním 

protažením listu vodou vede kanoista loď mezi tyče. V okamžiku, kdy se kanoista dostává 

tělem na úroveň vnější brankové tyče, zahajuje záběr od přídě na horní straně. Těmito řídícími 

záběry kanoista otáčí loď do výjezdu z branky, po kterém následuje rozjezd v proudu.  

Klíčová místa: Správně zvolený nájezd co nejvíce ze strany, načasování zasazení pádla při 

závěsu tak, aby při tažení nepřekážela tyčka branky, plynulé protažení listu vodou vpřed do 

následného záběru ven z branky.  

                   
Obrázek 23 Zahájení závěsu před brankou   Obrázek 24 Záběr vpřed po ukončení závěsu 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./14.  
 

Povodné branky, které jsou v proudu a přesazené, můžeme také projet pomocí závěsu, 

obyčejně v kombinaci s dalším záběrem. Singlkanoista si musí pohlídat dostatečný nájezd na 

branku, aby nemusel přerušit točení z důvodu vyhýbání se vnitřní tyčce branky. Přechod ze 

závěsu do záběru nebo širokého záběru musí být co nejplynulejší s postupným zatěžováním 

přední části lodě. 

Klíčová místa: načasování zasazení závěsu, vytočení ramen do směru točení při zahájení 

točení, následný záběr vpřed s předklonem pro plynulý rozjezd do požadovaného směru. 

 
Obrázek 25 Fáze tažení závěsu v povodné brance 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./15.  
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5.3.2 Průjezd na závěs v přesahu  
U protivodných branek na nedominantní stranu pádlování kanoisty je ještě zásadnější přesný 

nájezd. Pokud bude závodník příliš blízko vnitřní tyčky, lze se už jen velmi obtížně vyhnout 

dotyku tyčky. Při nájezdu na protivodnou branku ukončí kanoista poslední záběr vpřed 

v přesahu a před přenesením vpřed zápěstím horní ruky vytáčí list pádla záběrovou plochou 

směrem k boku lodi. Tímto manévrem má ještě možnost mírné korekce úhlu špičky. Závěs 

začíná vedle těla na horní straně lodi vytočením ramen do směru otáčení v okamžiku, kdy míjí 

vnitřní brankovou tyč. Důležitá je v tomto okamžiku i pružnost páteře a rozsah pohybu. Obě 

zápěstí nastavují záběrovou plochu listu ke špičce lodě.  Na točení se v této fázi nejvíce 

podílejí partie zádového svalstva. Spodní paže je více natažena než v případě závěsu na ruku. 

Stejně jako při závěsu na ruku se ruší náklon dovnitř oblouku a list pádla se záběrovou 

plochou vpřed vede po dráze písmene „c“ k přídi. Následuje postupné zatěžování přídě 

předklonem trupu, otočení listu pomocí zápěstí záběrovou plochou vzad a následný záběr 

vpřed v přesahu. 

 

                          
Obrázek 26 – Fáze točení na závěs v přesahu  Obrázek 27 – Výjezd z protivody záběrem vpřed 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./16.  
 

U povodných branek je situace velmi podobná, rozdílné je ale následné navázání záběru vpřed 

po dokončení závěsu. Někdy se celá souhra odehrává totožně jako u protivod, jen nájezd musí 

být dostatečně velký s ohledem na sílu proudu a náročnost přesazených brankových 

kombinací. Po dokončení závěsu nastává záběr vpřed v přesahu pro zrušení točení kanoe a 

rozjezd vpřed. Po dokončení závěsu v přesahu se často používá i varianta okamžitého a 

rychlého přenesení pádla do záběru na dominantní straně kanoisty a tento záběr bývá 

v přesazených povodných brankách velmi účinný.  

Klíčová místa: Načasování zahájení točení, vytočení ramen a trupu na stranu točení, 

v průběhu točení mírný předklon, následný záběr vpřed (v přesahu nebo na ruku). 
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Obrázek 28 – Zahájení točení závěsem v přesahu 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./17.  
 

 
Obrázek 29 – Přenesení pádla po závěsu v přesahu do záběru vpřed na ruku 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./18.  

5.3.3 Průjezd na odpich od břehu nebo překážky  
Odpich se na singlkanoi používá zpravidla při výjezdu z protivodných branek tam, kde to 

terén umožňuje. Tyto branky má kanoista z pohledu stran na přehmat, čili volí mezi variantou 

závěs v přesahu, nebo odpich. Při volbě odpichu musí být břeh nebo překážka dostatečně 

blízko branky, tak aby bylo možné jedním odpíchnutím vyjet z branky ven. Pokud je břeh 

nebo překážka dále, stává se tato technika neefektivní. Kanoista přijíždí k brance z ostrého 

nájezdu a loď uvádí do mírné rotace vytočením ramen do směru otáčení, již při přejezdu 

rozhraní proudu. Poslední záběr načasuje tak, aby ve chvíli, kdy se nachází pod vnitřní tyčí, 

přenesl natažením spodní paže pádlo před sebe listem vpřed a zapře ho pevně do břehu nebo 

překážky. Mohutným odpichem loď roztáčí a uvádí do pohybu ve směru výjezdu. Točení 

probíhá bez náklonu a pokud možno bez zbytečného vychylování těžiště do stran kvůli 

stabilitě lodě. Kanoista ale musí mít velmi dobře zvládnutou stabilitu při výjezdu, aby mohl 

dát do odrazu od pevného opěrného bodu potřebnou energii.  

Klíčová místa: vytočení ramen do směru otáčení při nájezdu do branky, rovnováha při 

přenesení pádla pro zapření o břeh, rovnováha při výjezdu po odpichu. 
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Obrázek 30 Přenesení pádla pro odpich od břehu   Obrázek 31Výjezd z branky po odpichu 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./19.  
 

5.3.4 Průjezd propádlováním 
Používá se u průjezdných protivodných branek (nájezd z jedné strany a výjezd na stranu 

druhou). Kanoista se snaží vést loď po obloukové dráze, kdy dochází k minimálním ztrátám 

rychlosti a dochází i k částečné rotaci lodě. Závodník najíždí do branky záběrem od přídě, 

který ho navede mezi tyče s mírným náklonem dovnitř. V okamžiku, kdy míjí první tyč při 

nájezdu, ulomením nebo aktivním protažením listu vodou se změnou mírného náklonu na 

opačnou stranu zastavuje kanoista točení směrem do branky a naopak zahajuje točení na 

opačnou stranu pro výjezd z branky a do proudu na které naváže plynule záběr vpřed. Při této 

technice je třeba mít velmi dobře zvládnutou rovnováhu, jelikož se přímo v průjezdu branky 

změní náklon na opačnou stranu.  

Klíčová místa: Načasování zahájení točení před první tyčí, rovnováha při změně náklonů při 

průjezdu brankou, protažení pádla vodou nebo kormidlo pro změnu směru točení. 

 

              
Obrázek 32 Fáze tažení záběru průjezdné protivody Obrázek 33 Protažení pádla vodou vpřed  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./20.  
 

V povodných brankách lze tuto techniku průjezdů využít pomocí přitažení protažením, pokud 

jsou branky jen mírně přesazeny nebo jsou postaveny dál od sebe. Využívá se jak se záběry na 

ruku, tak na záběry v přesahu. Singlkanoista využívá pro mírné korekce směru pouze náklony 
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lodě a rotační složky přímého záběru. Kanoe by stále měla mít co největší dopřednou energii 

pro eliminaci bočního posunu lodě. 

Klíčová místa: Vytočení listu pádla po dokončení záběru vpřed zápěstím spodní ruky, 

nevyklánění těžiště „ven z lodi“. 

            
Obrázek 34 – Protažení pádla po záběru na ruku  Obrázek 35 – Protažení pádla v přesahu 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./21.  
* Videoukázka viz CD příloha č.1./22.  

 

5.3.5 Průjezd na široký záběr od přídě   
Tato varianta se používá v současné době při průjezdu velmi přesazených povodných bran a 

řadíme ji k velmi efektivnímu řešení takovéto brankové kombinace. Při této variantě využívá 

kanoista tzv. „zaseknutí“ lodě, kdy společně se záklonem trupu při širokém záběru výrazně 

zvětší náklon a tím velmi rychle zastaví točení lodě a následným předklonem trupu a 

přitažením špičky protažením pádla koriguje směr jízdy kánoe. Toto technické řešení je velmi 

náročné na cit pro rovnováhu a práci s těžištěm lodi v předozadním i bočním směru.  

Klíčová místa: Načasování zasazení širokého záběru od přídě, rovnováha při zvětšeném 

náklonu pro „zaseknutí“ lodi, pádlo ve vodě po dokončení širokého záběru od přídě a 

následný přítah špičky s předklonem.  

          
Obrázek 36 Zahájení širokého záběru od přídě  Obrázek 37 Průběh širokého záběru od přídě 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./23.  
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5.3.6 Průjezd na široký záběr od zádi 
Velmi rychlá varianta průjezdu protivodných branek. Záběr slangově nazývaný „kontr“, který 

je veden po obloukové dráze od zádi ke špičce nezáběrovou plochou listu, viz kapitola 5.2.1. 
Výhodou je velmi malý poloměr otáčení, kdy střed otáčení je ještě nad spojnicí tyčí a po 

dokončení je singlkanoista tělem již nad brankou bez nutnosti záběru vpřed.  

Tato varianta ale nejde uplatnit ve všech případech a někdy ani není tou nejefektivnější 

volbou. Při točení se singlkanoista zaklání a snaží se o „podmáčknutí“ vnitřní tyče tělem tak, 

aby spojnici tyčí projel správným směrem celou hlavou, částí těla a částí lodě. Jde o poměrně 

riskantní techniku a velkou roli při ní hraje výška tyčí a síla vratného proudu v místě 

protivodné branky.  

Klíčová místa: Rychlost nájezdu do branky, načasování zahájení točení pro „podmáčknutí“, 

rovnováha při točení, následný předklon se záběrem vpřed pro plynulý rozjezd lodě. 

 

            
Obrázek 38 – Zahájení točení na „kontra“  Obrázek 39 – Poloha kanoisty při dokončení točení 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./24.  
 

V případě povodných branek se uplatňuje kontrazáběr u přesazených kombinací, kdy je třeba 

otočit loď velmi rychle a s co nejmenším poloměrem točení. Nejčastěji se provádí 

v kombinaci se závěsem, na který plynule naváže záběr vpřed. Točení je realizováno na 

vnitřní straně otáčení lodě a následný záběr vpřed má za úkol tuto rotaci zastavit a loď rozjet 

do požadovaného směru.  

Klíčová místa: Zahájení točení širokým záběrem od zádi obloukovitou dráhou vpřed, 

v úrovni boků přetočení do závěsu, následný záběr vpřed ve chvíli, kdy špička směřuje 

optimálním směrem do proudu.  
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Obrázek 40 – Příjezd do branky na kontra-závěs   Obrázek 41 – Přetočení pádla do závěsu  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./25.  
 

5.3.7 Průjezd na „R“ 
Jde o tzv. „zpětné“ průjezdy povodných branek, které jsou přesazeny tak, že by točení ve 

směru daného přesazu bylo příliš dlouhé a riskantní. Využívá se jich ke zkrácení dráhy točení 

a vyznačují se tím, že spojnici tyčí kanoista procouvá správným směrem a připraví si tak úhel 

špičky kanoe dříve a snadněji na další kombinaci branek. 

Dle Pinkavy (2006) rozlišujeme tři varianty průjezdů branek na „R“, jsou to: 

a) Průjezd na závěs - Točení je realizováno pomocí závěsu. Záběrová plocha listu je při 

závěsu nastavena směrem ke špičce lodi. Ramena jezdce jsou otočena do směru otáčení. Na 

spodní straně následuje záběr, který zastavuje točení lodi a rozjíždí ji do požadovaného směru. 

Klíčová místa: Zahájení točení až těsně před brankou, co nejmenší zatopení zádi lodě pro 

možnost couvnutí skrz spojnici tyčí, záběr vpřed s předklonem v optimálním úhlu špičky.  

 
Obrázek 42 – zpětný průjezd na „R“ povodnou brankou pomocí závěsu 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./26.  
 

b) Průjezd na závěs v přesahu – Varianta točení na nedominantní stranu singlkanoisty. 

Točení začíná závěsem v přesahu, na který plynule naváže záběr vpřed. Při průjezdu brankou 

je nutné přenést těžiště na přední část lodi pro plynulé couvnutí. Zahájení závěsu je těsně nad 

brankou, po vytočení trupu a ramen do směru točení hlídá kanoista vnitřní tyč branky 

vytočenou hlavou.  
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Klíčová místa: Načasování zahájení točení, plochá loď při průjezdu brankou, zatížení přední 

části lodě při couvnutí, následný záběr vpřed pro zastavení točení lodě. 

 
Obrázek 43 – Točení na závěs v přesahu v povodné bráně na „R“. 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./27.  

 

c) Průjezd na široký záběr – opět varianta točení na nedominantní stranu kanoisty. Při 

příjezdu k brance kanoista vytáčí ramena do směru točení a provádí široký záběr od špičky na 

horní straně. Následuje přenesení pádla vzduchem do záběru v přesahu na spodní straně, který 

zastavuje točení a rozjíždí loď do požadovaného směru. V některých případech se po širokém 

záběru od špičky po přenesení pádla navazuje závěsem v přesahu a teprve potom se záběrem 

vpřed v přesahu ruší točení lodě. 

Klíčová místa: Vytočení ramen do směru točení, načasování širokého záběru od přídě, 

průjezd brankou s nulovým náklonem, následný záběr vpřed v přesahu pro zrušení točení 

lodě. 

 
Obrázek 44 – Točení na široký záběr v povodné bráně na „R“ 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./28.  

 

Doplníme ještě jeden průjezd, také velmi často používaný v případech povodných branek ve 

variantě na „R“.  

d) Průjezd na široký záběr od zádi (na kontra) – Tato varianta se užívá v situacích, kdy je 

brána na místě, které vyžaduje aktivní couvnutí nebo výrazné zpomalení, například „R“ ve 
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vratném proudu. Kanoista přijíždí nad branku a po dokončení záběru vpřed zahajuje 

nezáběrovou plochou listu pádla široký záběr od zádi. Předklání se pro odlehčení zádě lodi a 

vytáčí ramena a hlavu do směru točení. Vytočenou hlavou hlídá vnitřní tyč povodné branky a 

po protnutí spojnice tyčí by měl dokončovat široký záběr vzad. Následně provádí kanoista 

záběr vpřed a odjíždí od brány. 

Klíčová místa: Příjezd do branky s nulovým náklonem, tažení širokého záběru od zádi 

nezáběrovou plochou listu s pohybem trupu vpřed, vytočení pádla zápěstím pro záběr vpřed a 

následný záběr na ruku vpřed. 

                   
Obrázek 45 - Točení na kontra před povodou na „R“ Obrázek 46 - Záběr vpřed po fázi točení  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./29.  
 

5.4. Jízda vodním terénem 
Vodní slalom je sport provozovaný na tekoucí, neboli divoké vodě. Závody jsou jak na 

přírodních tratích, tak na umělých slalomových dráhách, kde závodník a v našem případě 

singlkanoista musí umět zdolávat nejen brankové kombinace, ale i různé nástrahy vodního 

terénu. Mezi tyto nástrahy řadíme proud a rozhraní proudu, vlny, válce a skoky. Pinkava 

(2006) definoval několik hlavních zásad při pohybu v tekoucí vodě: 

 Loď by měla mít větší rychlost než proud, je pak lépe ovladatelná. 

 Při pohybu v proudu je třeba dodržovat správný náklon lodě, její dno musí být 

náklonem nastaveno proti proudu. 

 Pádlo je třeba mít neustále v záběru nebo připravené na záběr, jen tak je možné 

reagovat na měnící se podmínky jízdy. 

 Při jízdě ve vlnách je důležité fázi zasazení pádla vést za vrchol vlny. 

 Frekvenci pádlování a délku záběru je třeba měnit v závislosti na vodním terénu. 

 Vyvarovat se zbytečně velkých předklonů a záklonů  
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Dovednosti na divoké vodě  
Při jízdě na slalomové singlkanoi rozlišujeme ještě tyto technické dovednosti: 

 

Nájezd a výjezd z proudu  

 Záběrem na ruku  

 Záběrem v přesahu  

Přejezd proudu  

 Záběry na ruku  

 Záběry v přesahu  

Zpětný traverz  

Jízda ve vlnách  

Přeskočení válce  

 Z přímé jízdy na ruku 

 Šikmo záběrem na horní straně  

 Šikmo záběrem na spodní straně  

Přejezd válce  

 Záběry na ruku  

 Záběry v přesahu 

5.4.1 Nájezd a výjezd z proudu 
Během jedné závodní jízdy ve vodním slalomu najede (nebo vyjede) z proudu závodník 

minimálně při každé protivodné brance a na dalších kombinacích, které jsou rozmístěny skrz 

rozhraní proudu. Tyto situace musí řešit singlkanoista jak na ruku, tak i v přesahu.  

Při nájezdu do proudu na ruku vede kanoista loď pod ostrým úhlem k rozhraní proudu. 

Zpravidla se provádí poslední záběr před rozhraním na ruku. Tento záběr se nazývá 

„najíždějící“ a při jeho konečné fázi se těžiště kanoisty v lodi mírně posouvá dozadu tak, aby 

se odlehčila špička lodě. Po najíždějícím záběru následuje dle potřeby délky výjezdu další 

záběr nebo rovnou závěs v protiproudu s patřičným náklonem lodě dovnitř oblouku. Poloha 

zasazení listu pádla při závěsu se volí dle konkrétní situace a při záběru vpřed se ruší náklon 

lodi.  
Klíčová místa: vhodně zvolený úhel nájezdu (výjezdu), který umožní najet do proudu (nebo 

vyjet z proudu) plynule po obloukovité dráze bez ztráty rychlosti. 
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Obrázek 47 – Nájezd do proudu záběrem na ruku 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./30.  

 

V situaci na přehmat bývá najíždějící záběr zpravidla na ruku, ale pokročilejší jezdci však 

často využívají již záběru v přesahu, kterým plynuleji hlídají úhel špičky. Po překonání 

rozhraní se kanoista mírně předklání a přechází do závěsu v přesahu, který je ukončen 

záběrem vpřed v přesahu. Kanoista si hlídá náklon dovnitř oblouku, směrem dolů po proudu. 

Klíčová místa: nájezd kanoe na rozhraní proudu v dostatečné rychlosti a pod správně 

zvoleným úhlem, rovnováha v náklonu a správné načasování záběru. 

 
Obrázek 48 – Nájezd do proudu při záběru v přesahu  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./31.  

 

5.4.2 Přejezd proudu 
Přejezdy proudu se nazývají též slangově „traverzy“ a singlkanoisté je provádí také na ruku i 

přehmat. Při přejíždění proudu navádí kanoista loď šikmo k rozhraní a loď zatíží a nakloní 

směrem dolů po proudu. Velikost náklonu závisí na síle proudu, velikosti rozhraní a typu 

lodě. 

Při přejezdu na ruku hlídá kanoista úhel špičky při nájezdu na rozhraní a záběry provádí 

většinou pouze na své dominantní straně s vytočením trupu do záběru.  

Klíčová místa: zvolený úhel nájezdu na rozhraní proudu, náklon lodě, fáze tažení přímých 
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záběrů důsledně ukončované na úrovni trupu. 

 
Obrázek 49 – Přejezd proudu záběry na ruku  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./32.  

 

Přejezd na záběry v přesahu vyžaduje správné načasování prvního „najížděcího“ záběru na 

rozhraní a optimálně zvolený úhel nájezdu. Jako poslední záběr v protiproudu se zpravidla 

používá záběr na ruku v odklonu se slalomovým ulomením, kterým kanoista může vyrovnat 

sílu proudu při překonávání rozhraní. Následujícím záběrem již většinou bývá záběr v 

přesahu. Před výjezdem z proudu je vhodné lehce zvětšit úhel nájezdu do protiproudu tak, aby 

kanoe projela rozhraní po špici. Po překonání rozhraní dochází opět ke změně náklonu lodě. 

Klíčová místa: úhel nájezdu na rozhraní proudu, náklon lodě, načasování prvního 

„najížděcího“ záběru na rozhraní proudu. Záběry v přesahu bez zatížení špičky lodě 

v průběhu pohybu. 

 
Obrázek 50 – Nájezd na rozhraní proudu záběrem v přesahu 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./33.  

 

V situaci přejíždění proudu v přesahu lze provést i pasivnější formu provedení, kdy kanoista 

najíždí do proudu v odklonu s pádlem připraveným na odhození zádě pomocí širokého záběru 

od zádi nebo s kormidlem, tzv. „ulomením“ (Bílý a kol., In Svoboda a kol. 2017). 
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5.4.3 Zpětný traverz 
Jde o variantu řešení kombinace povodných branek, které jsou přesazeny blízko od sebe a 

k jejich projetí stačí pár zpětných záběrů. Výhodou je minimum točení, ale u singlkanoistů 

vyžaduje dobré načasování kvůli nutnosti zabrat zpět v přesahu, což je fyzicky náročnou 

variantou. Nejprve je třeba zpomalit nebo úplně zastavit rychlost lodě po proudu, poté 

připravit optimální úhel lodi a následně zpětnými záběry loď rozjet vzad. Důležitý je i 

předklon, aby záď lodi byla odlehčena a nepotápěla se pod vodu, protože je na rozdíl od 

špičky výrazně méně nosná. 

Klíčová místa: Odhad pro zahájení brždění zpětným záběrem, předklon při rozjezdu vzad, 

optimální úhel pro „traverz“ v proudu. 

 
Obrázek 51 – Kanoista provádí zpětný traverz mezi povodnými brankami 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./34.  

 

Dle Pinkavy (2006) se zpětný traverz v závodech již téměř nepoužívá. Minimálně na 

vrcholové úrovni tento způsob řešení již není na závodech k vidění. Díky moderním 

vlastnostem slalomových kanoí, kdy je točení možné velmi rychle a prakticky na místě o 

stovky stupňů se tento způsob řešení stal neefektivním.   

 

5.4.4 Jízda ve vlnách 
Slalomáři se vlnám snaží v závodní jízdě co nejvíce vyhýbat, jelikož jízda skrz vlny 

zpomaluje loď v důsledku překonávání vertikálního rozdílu a zalévání paluby lodě. Cestu 

hledají v místech, kde jsou vlny nejnižší nebo po rozhraní proudu a protiproudu. Jízda ve 

vlnách vyžaduje neustálé změny tempa v závislosti na vodním terénu, dle potřeby měnit délku 

a frekvenci záběru a optimálně časovat jednotlivé fáze záběru (Pinkava, 2006).  Zasadit pádlo 

pro záběr vpřed se doporučuje až za vrchol vlny a velmi důležitý je také ve větších vlnách 

předozadní pohyb při dokončení záběru pro odlehčení přední části lodě, která právě 

překonává nebo proráží vlnu.  
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Klíčová místa: Načasování záběrů před a za vlnou, předozadní pohyb pro odlehčení špičky, 

dostatečná rychlost  

 
Obrázek 52 – Zasazení záběru za vrchol vlny  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./35.  

 

5.4.5 Přeskočení válce 
Vodní válec se vytváří se v místech, kde voda nestačí plynule odtékat a část vody se vrací 

zpět k překážce, rotace je v horizontální ose otáčení (Bílý a kol., 2001). Válec se nejčastěji 

překonává z přímé jízdy. Pro nejsnadnější a nejbezpečnější přeskok je třeba získat co největší 

rychlost. Kanoista navádí loď téměř kolmo na válec a špičku si připravuje mírně do strany, na 

které bude provádět tzv. naskakovací záběr. Těsně před válcem zrychluje jízdu. Na hraně 

válce se provádí dlouhý záběr podél lodě, s mírným přenesením těžiště dozadu z důvodu 

odlehčení špičky. Kanoista se snaží přenést pádlo vpřed tak, aby válec projížděl již s pádlem 

připraveným na záběr. Jakmile se dostává přes válec, předklání se a provádí silný záběr vpřed. 

Snaží se zasadit záběr těsně za hřeben válce, kde je účinnější (Bílý a kol., 2000).  

Klíčová místa: navedení lodě kolmo na válec, udržení boční stability v průběhu průjezdu, 

práce trupu v předozadním směru, záběr s fází zasazeni za vrchol válce.  

                  
Obrázek 53 Naskakovací záběr na hraně válce  Obrázek 54 Přenesení pádla pro záběr vpřed 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./36.  

 

V situacích, kdy například rozmístění branek, nebo poloha samotného válce neumožňuje 

překonání přímou jízdou, si kanoista připravuje přeskočení šikmo. Zpravidla se naskakovací 
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záběr opět provádí záběrem na ruku, ale v určitých situacích ani přehmat není vyloučen. Tyto 

varianty volí kanoista vždy s ohledem na další rozmístění branek a překážek.  

Přeskočení šikmo se záběrem na horní straně je výhodnou variantou pro kanoisty pádlující 

dominantně na této horní straně. Kanoista navádí loď šikmo na válec a provádí naskakovací 

záběr na hraně válce společně s předozadním pohybem pro odlehčení špičky lodě a zároveň 

provede mírný náklon do směru točení. Po přeskočení válce jde okamžitě do předklonu a ruší 

náklon záběrem vpřed na ruku. 

Klíčová místa: Nájezdová rychlost a úhel špičky lodě, načasování naskakovacího záběru, 

následné zrušení náklonu, zatížení přední části lodě a záběr vpřed. 

                
Obrázek 55 Naskakovací záběr na horní straně    Obrázek 56 Následný záběr vpřed stále na horní straně 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./37.  

 

Přeskočení šikmo s naskakujícím záběrem na spodní straně provádí kanoista, pokud jede 

směrem s budoucím točením na přehmat a je pro něj výhodnější naskakovací záběr provést na 

ruku. Při této variantě je důležité ihned po naskakovacím záběru rychlé přenesení pádla do 

záběru v přesahu. Ten se provádí s předklonem pro zatížení přední části lodě. Při průskoku 

válce provádí kanoista s naskakovacím záběrem náklon na stranu v přesahu, který zruší při 

fázi tažení následného záběru vpřed v přesahu. 

Klíčová místa: Načasování naskakovacího záběru, dostatečná nájezdová rychlost lodě, 

rovnováha při průskoku válce. 

                 
Obrázek 57 Přenesení pádla po naskakovacím záběru Obrázek 58 Následný záběr v přesahu  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./38.  
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5.4.6 Přejezd válce 
Přejezdem se v tomto případě rozumí boční přejezd válcem z jedné strany na druhou. 

Kanoista najíždí do válce s lodí nakloněnou směrem po proudu a to jak v situacích na ruku, 

tak na přehmat. Výjezd z válce se provádí zmenšením nebo úplným zrušením náklonu po 

proudu. 

Při přejezdu na ruku provádí singlkanoista nejčastěji záběr vpřed, popřípadě závěs s 

protažením a krátkým záběrem vpřed bez vytažení pádla z vody. Závěs se záběrem se provádí 

před tělem a co nejdále od boku lodě.  
Klíčová místa: plynulé vedení lodě válcem v náklonu, udržení těžiště těla v předozadním 

směru více vpředu. 

 
Obrázek 59 – Přejezd válce záběry na ruku 

* Videoukázka viz CD příloha č.1./39.  

 

Při přejezdu záběry v přesahu provádí kanoista modifikaci závěsu v přesahu se záběrem. 

Válec může překonávat buď záběry v přesahu, nebo záběry na ruku v kombinaci se 

slalomovým ulomením, které udržuje špičku lodi ve směru proti proudu.  

Klíčová místa: plynulé vedení lodě válcem v náklonu, opakované záběry v přehmatu bez 

vytažení pádla z vody. 

 
Obrázek 60 – Přejezd po povrchu válce se záběry v přesahu  

* Videoukázka viz CD příloha č.1./40.  
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Rychlou a poměrně plynulou variantou (na ruku i v přesahu) je přejezd válce po povrchu 

balící se vody. Tato varianta se provádí jen s mírným náklonem a funguje tam, kde lze na 

válec najet dobře ze strany. Záleží také na síle a velikosti válce. 
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6. DISKUZE A ZÁVĚR 
 

6.1. Diskuze  
Bakalářská práce se zabývala deskripcí současné techniky jízdy na singlkanoi. K těmto 

účelům byly pro demonstraci použity záběry ze závodních jízd kategorie C1 v uplynulé 

sezoně 2018 od špičkových českých závodníků a záběry při tréninku základní záběrové 

techniky na rovné vodě. Vybrané závody byly Mistrovství Evropy ve vodním slalomu 

v Praze, Mistrovství Evropy do třiadvaceti let ve vodním slalomu v Bratislavě, seriál Českého 

Poháru 2018 ve vodním slalomu tvořící 6 závodů, z toho dva na Trnávce, dva v Praze a dva 

na Lipně, Mistrovství Světa ve vodním slalomu v Riu de Janeiru a tři závody Světového 

Poháru 2018. Celkem jsme vybírali záběry z 90 jízd od 6 závodníků a v práci použili pro 

demonstraci celkem 40 průjezdů bran z celkového počtu 4620 průjezdů, které jsme pro práci 

nashromáždili.  

Inspiraci pro tvorbu video příspěvků jsme hledali i u jiných sportovních odvětví u nás, ale i ve 

světě. Zaujala nás internetová příručka lyžování od katedry sportů v přírodě fakulty tělesné 

výchovy a sportu, kde ke každému způsobu techniky bylo možné pustit krátké video 

obsahující pouze konkrétní probíranou problematiku. Podobný způsob internetové příručky o 

technice jsme potom našli na webu britské kanoistické unie. Na těchto stránkách lze také 

pustit pouze konkrétní krátké video jednotlivých způsobů techniky, které je navíc doplněno o 

krátký a stručný komentář k technice.  

Nejnovější práci na téma technika jízdy na singlkanoi vytvořil v roce 2006 Ondřej Pinkava, 

který také využil videoukázky pro demonstraci současné techniky. Domníváme se, že 

v současné době se již technika výrazně posunula kupředu, a proto jsme se rozhodli pro 

aktualizaci tohoto tématu a naše práce na tuto problematiku navazuje. Vlivem nejrůznějších 

změn vnějších podmínek a současného trendu velmi přesazených brankových kombinací je 

technika již na první pohled rozdílná od té v minulosti. Jedním z faktorů, který ovlivnil vývoj 

techniky, je dle našeho názoru moderní tvar lodí. Ty umožňují daleko riskantnější způsoby 

provedení techniky průjezdů, než tomu bylo před 12 lety. 

Dalším faktorem, který ovlivnil vývoj techniky je kvalitní video analýza s okamžitou zpětnou 

vazbou přímo na tréninku. Dnes patří již k běžné praxi díky současné moderní technologii 

kompaktních přenosných zařízení s velkým displejem a současně kvalitní kamerou, že si 

trenéři velmi jednoduše pořídí kvalitní záběry a také je ihned po výkonu mohou rozebrat se 

sportovcem i zpomaleně. 
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6.2. Závěr 
V práci jsou popsány nejen všechny základní záběrové techniky jízdy na singlkanoi, ale i 

jejich modifikace. Obsahuje též popis techniky na singlkanoi ve všech možných průjezdech 

brankovými kombinacemi i jízdu rozmanitým vodním terénem mimo brankové kombinace. 

Ke všem způsobům jsou vyjmenována klíčová místa dané techniky a všechny tyto uváděné 

způsoby jsou též obsahem přílohy, ve které jsou pro demonstraci jednotlivé videoukázky. 

Domníváme se proto, že cíl práce byl splněn a výstup této bakalářské práce může sloužit 

závodníkům a trenérům ve vodním slalomu jako metodický materiál pro zkvalitnění jejich 

přípravy. Všechny videosoubory, které jsou obsahem CD v příloze, jsou veřejně dostupné i 

elektronicky na adrese www.kanoe.cz/metarialy/metodika/pavelfoukal . 

Je však důležité zmínit, že práce si neklade za cíl sloužit jako přesný návod na jediná správná 

řešení. Měla by být brána jako vodítko k zefektivnění technické přípravy, aby singlkanoisté 

disponovali širokou škálou technických řešení, jelikož vodní slalom probíhá za velmi 

variabilních podmínek a volba nejúčelnějšího řešení není vždy totožná. Je třeba se zaměřit 

hlavně na klíčová místa jednotlivých způsobů techniky a na nich pracovat svým osobitým 

stylem.  

Ve zdokonalování techniky je důležitá snaha o co nejkratší a nejtěsnější průjezdy branek a 

jízda na hranici rizika z hlediska penalizací je dle názoru trenérů v tréninku techniky zcela 

žádoucí. Bylo by zajímavé posoudit, jak moc spolu souvisí čisté jízdy bez penalizací 

v tréninku celých tratí a následně jestli se to promítne pozitivně v závodech. Tento výzkum by 

vyžadoval dlouhodobý sběr dat. Stejně tak by bylo zajímavé pokusit se provést analýzu 

procentuálního zastoupení záběrů v přesahu v závodní jízdě singlkanoisty dnes a před 15 lety. 

Vizuálně se zdá, že se v dnešní době již mnohé průjezdy řeší spíše širokými záběry od přídě 

se „zaseknutím“ ve větším náklonu a tím se šetří záběry v přesahu. V technice se neustále 

zkouší nové způsoby průjezdů a fenomén přehazování pádla, který se mohutně rozjel hlavně 

po vytvoření kategorie singlkanoistek, se jeví jako další možný krok vývoje. Spočítat 

závodníky v mužské kategorii, kteří si takto přehodili ve významném závodě, by mohlo býti 

dalším zajímavým výzkumem, který by napověděl, zda se tento způsob řešení stává 

používanějším.  
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8. PŘÍLOHY 

Příloha č.1 - CD s videoukázkami   

Příloha č.2 – Seznam videoukázek  
 

Seznam videoukázek  
1. Záběr vpřed  
2. Záběr vpřed v přesahu  
3. Záběr vpřed se slalomovým ulomením 
4. Záběr vpřed s rychlostním ulomením 
5. Závěs  
6. Závěs v přesahu  
7. Záběr vzad 
8. Široký záběr od zádi – kontra  
9. Široký záběr od přídě  
10. Široký záběr v přesahu 
11. Přitažení protažením na ruku 
12. Přitažení protažením v přesahu 
13. Protivoda na závěs 
14. Průjezdná protivoda na závěs 
15. Povoda na závěs 
16. Protivoda na závěs v přesahu 
17. Povoda na závěs v přesahu   
18. Povoda na závěs v přesahu s následným záběrem vpřed na ruku 
19. Protivoda na odpich 
20. Průjezdná protivoda na záběr 
21. Přitažení protažením na ruku v povodě 
22. Přitažení protažením v přesahu v povodě 
23. Povoda na široký záběr od přídě 
24. Protivoda na široký záběr od zádě – kontra   
25. Povoda na široký záběr od zádě v kombinaci se závěsem - kontra-závěs 
26. Povoda na „R“ na závěs  
27. Povoda na „R“ na závěs v přesahu 
28. Povoda na „R“ na široký záběr od přídě 
29. Povoda na „R“ na široký záběr od zádě – kontra 
30. Nájezd do proudu záběry na ruku 
31. Nájezd do proudu záběry v přesahu 
32. Přejezd proudu záběry na ruku  
33. Přejezd proudu záběry v přesahu  
34. Zpětný traverz 
35. Záběry přes vlnu 
36. Přeskočení válce z přímé jízdy 
37. Přeskočení válce šikmo se záběrem na horní straně 
38. Přeskočení válce šikmo se záběrem na spodní straně 
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39. Přejezd válce záběry na ruku 
40. Přejezd válce záběry v přesahu 

 

 


