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Abstrakt: 

Název práce: Vodní turistika vozíčkářů 

Subject: Water tourism for wheelchair bound. 

Cíle práce: Cílem mé práce je najít vhodné úseky vodních toků v Čechách pro 

vodní turistiku vozíčkářů. S pomocí teoretických poznatků vytvořit ucelený 

přehled, který bude sloužit jako průvodce pro začínající vodáky s postižením 

páteře. 

Metoda: Výzkum je založen na řízeném individuálním rozhovoru s 10 lidmi s 

výše uvedeným postižením, kteří již absolvovali vodní turistiku na českých 

řekách. 

Výsledky: Potvrdí nebo vyvrátí předem stanovené pracovní hypotézy a zároveň 

přispějí k porozumění dané problematiky. 
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, 
1 UVOD 

Občané se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí naší společnosti. Žijí 

mezi námi, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Jejich počet se bohužel neustále 

zvyšuje a důvodem jsou nejen nemoci a vrozené vady, ale především úrazy. 

Stejně jako kdokoli jiný, mají i lidé s postižením právo na plnohodnotný život a 

je na nás, abychom společně odstraňovali bariéry, které jim toto znesnadňují. 

Těchto bariér (fyzických i psychických) je mnoho a můžeme pouze spekulovat o 

jejich příčinách. Za fyzické jmenujme alespoň ty, které plynou z politické 

situace v naší zemi do roku 1989: segregace postižených mimo zdravou 

populaci, jejich znevýhodnění ve společenském uplatnění a nedostatek 

pracovních příležitostí, absence bezbariérových veřejných zařízení, nedostatečná 

informovanost veřejnosti o problémech těchto spoluobčanů, atd. I když se 

situace v naší zemi v uplynulých šestnácti letech výrazně zlepšila, stále ještě 

značně pokulháváme za většinou ostatních států Evropy. 

Činností, kterými mohou postižení (at' je jejich postižení jakéhokoliv typu a 

stupně) naplnit svůj život, je mnoho. Ale vzhledem k tomu, že každé postižení se 

týká těla jako fyzické podstaty bytí a tím i jeho funkčnosti a výkonnosti, nabízí 

se v prvé řadě jako prostředek pro další motivaci pohyb a sport ve všech 

možných a dostupných formách. 

Sport vždy byl a jistě i nadále bude oblíbenou náplní volného času, profesí a 

dokonce potřebou a to nejen mezi zdravými, ale také mezi lidmi s postižením. 

Sport je často motorem, motivací, každodenní náplní, činností, která přináší 

úspěch, pocit sebeuspokojení, zvýšené sebevědomí, zvýšení fyzické kondice, 

pocit sounáležitosti, přátelství. Každé zvládnutí do té doby neproveditelné 

činnosti je dalším impulsem ke zdokonalování, hlavním násobitelem vůle a chuti 

do života. Spojení sportovních činností s přírodou zaručuje, že prožitky budou 

umocněny o pocity souznění s přírodou. Tématem mé Bakalářské práce je vodní 

turistka tělesně postižených. Zaměřuji se konkrétně na problematiku vodní 

turistiky osob s míšní lézí (v hovorové češtině "vozíčkáři"). 
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2 Teoretická část 

2.1 Tělesné postižení 

2.1.1 Druhy postižení se kterými se můžeme setkat u vodní 

turistiky 

Mozková obrna - postižení mozku, které je neprogresivní a způsobuje 

variabilní poruchy koordinace, svalového tonu a síly svalové činnosti, působící 

na držení těla a jeho pohyby. 

Tato centrální motorická porucha může být spojena s: 

- vjemovými nedostatky 

- zrakovými a sluchovými problémy 

- záchvaty 

- řečovými potížemi 

Kvadruplegie (tetraplegie) - úplné ochrnutí všech čtyř končetin. 

K vadruparéza - neúplné ochrnutí všech čtyř končetin. 

Hemiplegie - obrna jedné poloviny těla způsobená některými neurologickými 

nemocemi, krvácením do mozku, traumatem, nádorem aj. 

Hemiparéza - částečné ochrnutí poloviny těla způsobené některými 

neurologickými nemocemi, krvácením do mozku, nádorem aj. 

Paraplegie (diplegie)- úplné ochrnutí obou, nejčastěji dolních končetin. 

Paraparéza - neúplné ochrnutí obou, nejčastěji dolních končetin. 

Monoplegie- úplné ochrnutí jedné končetiny, jedné svalové skupiny. 

Monoparéza- neúplné ochrnutí jedné končetiny. 

Triplegie - úplné ochrnutí jedné horní a obou dolních končetin, někdy 

nazýváno jako asymetrická kvadruplegie. 
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Spasticita - jedná se o zvýšené napětí svalových vláken s častějšími či méně 

častými svalovými záškuby. 

Atetóza - poškození bazálního nervového uzlu. Jeho následkem jsou vůlí 

neovladatelné svíjivé pohyby, které jsou nekontrolovatelné, nepravidelné a 

trhavé. Četnost těchto pohybů často narůstá v závislosti na emocích a stresu. 

Ataxie- porušení koordinace tělesných pohybů (při některých nervosvalových 

onemocněních). Projevuje se intenčním třesem, poruchami koordinace, 

těžkostmi při provádění rychlých a jemných pohybů nebo potížemi 

s rovnováhou a ovládáním trupu. 

Smíšený typ - je nejběžnějším typem pohybového postižení. Zřídkakdy 

vykazuje jednotlivec křečovitost, atetózu či ataxii samostatně. Spastická atetóza 

je nejčastější formou smíšeného typu, ale jakákoliv kombinace je možná. 

(15) 

2.1.2 Charakteristika a klinický obraz osob s míšní lézí 

Tělesných postižení je celá řada. Zpracování této problematiky by vystačilo na 

několik diplomových prací, zaměřil jsem se na osoby s míšní lézí (v hovorové 

češtině "vozíčkáře"), v jehož souvislosti byl transverzálně narušen nebo úplně 

přerušen míšní kanál. Důsledkem toho jsou obvykle porušeny motorické i 

senzitivní dráhy a dochází k částečnému (paréza) či úplnému (plegie) ochrnutí 

dolních, případně i horních končetin. Transverzální míšní léze tedy spočívá 

v úplném přerušení funkcí míchy, nese s sebou ztrátu motoriky, senzitivity a 

vegetativních reflexů pod místem postižení. Tento stav je trvalý a postižená 

osoba je odkázána na invalidní vozík (3). 

Vzhledem k tomu, že jde nejčastěji o úrazovou etiologii, je rozvoj příznaků 

rychlý. U klasického traumatického přerušení míchy vzniká tzv. spinální- míšní 

šok, který chybí u pomalu vzniklé míšní léze např. u růstu nádorů. Míšní šok je 

provázen úplným útlumem míšní činnosti s vyřazením vyšších oblastí CNS (1, 

19, 21). 
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Míšní šok - toto období dlouhé přibližně 3-6 týdnů je charakteristické chabou 

plegií, přerušení viz. Dále. Míšní šok odeznívá postupně. Nejprve se objeví 

reflexy autonomní, pak somatické. Reflexní činnost míchy je zcela samostatná, 

proto se objevují patologické reflexy (1, 19, 21). 

Rozdělení dle výšky postižení: 

Quadruplegie 

Poranění nad krčním segmentem C4 znamená výpad bráničního dýchání a je 

neslučitelné se životem. 

Poranění segmentu C4 - C5, brániční dýchání je zachovalé, ale jde o 

nesamostatnost těžkého typu. Postižený a jeho rodina má velké problémy se 

socializací. Je zachována většina svalů pletence ramenního. Na horních 

končetinách (HKK) chybí extenze lokte, pohyby prstů ruky a dále dýchací 

rezerva (1, 19, 21). 

Poranění pod segmentem C7 - C8 - zde je nejvíce zachována extenze lokte a 

někdy i extenze a flexe prstů. Chybí tu jemné pohyby prstů a opět dýchací 

rezerva a to vytrvalost. Pacient je schopen obsluhy na lůžku, posadí se, otáčí se, 

s pomocí přeleze na vozík, ale nedokáže zvednout pánev (1, 19, 21). 

Paraplegie 

Poranění horní hrudní oblasti - zachována inervace mezižeberních svalů a 

horních zádových svalů. Člověk je schopen pevnějšího úchopu a omezené 

obratnosti ruky. Dokáže se samostatně přesunout na lůžko nebo vozík, sed 

dokáže jen s oporou HKK (1, 19, 21). 
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Poranění hrudní oblasti a thorakolumbálního přechodu - zachována je úplná 

hybnost HKK, dlouhé zádové svaly a svaly břišní. Postižený se dokáže sám 

pohybovat na lůžku a vozíku, chůze je možná jen valivým způsobem 

v podpůrných aparátech přes kolena (1, 19, 21). 

Poranění oblasti L4 - S2 - zachována je addukce kyčelních kloubů, extenze 

kolen a plantámí flexe. Chybí funkce análního svěrače a dorsální flexe. Pacient 

je zcela samostatný, chodí pomocí ortéz, vozík není nutný (1, 19, 21). 

2.1.3 Význam sportovních aktivit pro vozíčkáře 

Je nesporné, že vozíčkáři potřebují pěstovat tělesnou výchovu a sport stejně 

nutně jako zdravá populace- k udržení optimální fyzické a psychické kondice. 

Ke zlepšení využívají vozíčkáři všech dostupných forem a prostředků tělesné 

výchovy a sportu přizpůsobených možnostem pohybu na vozíku. Ukázalo se, že 

pro vozíčkáře je prospěšné zvykat si na fyzické aktivity, a to jak z hlediska 

fyziologického, tak psychologického. Uvážíme-li úspěchy mnohých takto 

postižených co do jejich nezávislosti a životního způsobu, jeví se sport jako 

jeden ze základních stavebních prvků celého komplexního rehabilitačního 

procesu. Pravidelný pohyb pozitivně ovlivňuje zdravotní, psychické i sociální 

klima vozíčkáře. Cílem sportu vozíčkáře je vlastně kladné ovlivnění rozvoje 

osobnosti. Bez nadsázky lze říci, že sport přispívá k možnosti žít plnohodnotný 

život (12). 

Lze konstatovat, že v případě tělesně postižených osob přispívá jakákoliv 

pohybová či tělesná aktivita nebo jakýkoliv druh sportu ke zlepšení kvality 

života, a to k lepšímu zapojení do rodiny či sociálního prostředí, k snadnějšímu 

zapojení do společnosti, k navázání nových kontaktů, k udržení či získání 

zaměstnání apod. Provozování sportu a úspěšnost v něm navíc mají jednoznačně 

pozitivní vliv na psychickou kondici postiženého člověka. Odstraňují nebo 
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alespoň zmírňují pocity méněcennosti, životní zbytečnosti, napomáhají 

seberealizaci (3, 16). 

Fyzická aktivita zejména pak posilování má nemalý význam také na zvyšování 

silových schopností horních končetin, na které jsou vozíčkáři při pohybu 

odkázáni. Svaly horních končetin jsou ve srovnání se svaly dolních končetin 

nedostatečně vybaveny kapacitně pro pohyb celého těla. Proto i mírný pohyb na 

vozíku je nutno hodnotit jako značnou fyzickou zátěž, která vyvolává únavu. U 

netrénovaných jedinců může nadměrná zátěž omezovat či brzdit rehabilitační 

účinky nebo dokonce být rizikovým faktorem pro vozíčkáře, kteří trpí oslabením 

srdce či plic (19). 

Velkou nevýhodu mají vozíčkáři v tom, že mají omezenou schopnost oxygenace 

a použití síly horních končetin. Tyto snížené schopnosti jsou dále redukovány 

poruchami neuromuskulámími, jakož i sníženou svalovou a kardiopulmonální 

zdatností, což je výsledkem života na vozíku a tedy sedavého životního způsobu. 

Dalšími faktory, které přispívají k malé efektivitě ručního pohonu, jsou velká 

míra statické práce a nepříznivé histochemické poměry svaloviny horních 

končetin. Ty obsahují více rychle se smršťujících vláken, které vyžadují více 

energie k dané práci a rychleji se unaví ve srovnání se svalstvem dolních 

končetin. Proto je na místě posilování a zvyšování silových schopností horních 

končetin, které vozíčkářům slouží nejen k pohybu na vozíku, ale také především 

k přemísťování z vozíku, kdy paže musí nést celé tělo (12). 
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2.2 Vodní turistika pro tělesně postižené 

2.2.1 Co nám vodní turistika přináší 

Měli bychom si položit otázku, co nám kanoistika přináší a proč si jí zvolit jako 

náplň volného času. Odpověď je snadná, kanoistika odbourává handicap a dává 

člověku s postižením volnost pohybu v přírodě, umožňuje prožitek z volného 

pohybu bez bariér a dává pocit rovnosti s ostatními vodáky. Dále můžeme 

jmenovat aktivní využití volného času, využití kanoistiky jako adrenalinového 

sportu, tradiční putování po řece a také možnost měřit síly v závodech. 

Prostřednictvím vodní turistiky a kanoistiky získává člověk s postižením 

potřebnou sebedůvěru překonávat překážky nejen ve sportu, ale hlavně 

v osobním životě. Odbourává strach z vody a z neznámého prostředí. Získává 

možnost navázání sociálních kontaktů v novém prostředí. Celkově má 

příležitost změnit postoj k životu, zkvalitnit život prostřednictvím sportu a užít si 

legraci a dobrodružství (6, 12). 

Kanoistika nepatří mezi sporty, ve kterých se pořádají sportovní soutěže pro 

zdravotně postižené. Kanoistika není součástí paralympiád jako například 

atletika, plavání či lyžování. Jestliže se postiženým zalíbí kanoistika do té míry, 

že by ji chtěli provozovat závodně, pak se mohou zúčastnit pouze regulérních 

závodů. Ve vodním slalomu i v rychlostní kanoistice existují příklady, že se 

někteří postižení sportovci dokázali uplatnit i ve vrcholovém sportu. Obvykle se 

jedná o osoby, které i přes handicap dokáží v plné míře využít svalstva alespoň 

jedné dolní končetiny (6, 12). 
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2.2.2 Možnosti provozování kanoistiky pro tělesně postižené v 

ČR 

Vodní turistika zdravotně postižených v ČR se začala vytvářet až po revoluci 

v roce 1989. Pod vlivem politické situace v naší zemi do roku 1989: segregace 

postižených mimo zdravou populaci a jejich znevýhodnění ve společenském 

uplatnění a nedostatek pracovních příležitostí, absence bezbariérových veřejných 

zařízení, nedostatečná informovanost veřejnosti o problémech těchto 

spoluobčanů, prakticky znemožňovala jakoukoliv spolupráci a možnost věnovat 

se nejen kanoistice, ale také ostatním sportům a činnostem, které by 

zkvalitňovali život lidem s postižením. 

Jízda po hladině jezera nebo na divoké řece, zážitek z přírody, osvojování si 

nových dovedností, rekreace s přáteli, to jsou možnosti, které poskytuje 

kanoistika. Není rozhodující, zda se jedná o rekreační pádlování na jezeře, 

divoké vodě, či jde-li o závody. Kanoistika pomáhá vozíčkářům dostat se 

z bariér, které je obklopují na souši. Mobilita, která je v běžném životě omezuje, 

dostává na vodě jiný rozměr - podmínky jsou rovnocenné (12). 

Kanoistika je v očích veřejnosti spojována s vysokým stupněm rizika a 

s představou roztříštěné vody, jež zalévá celou loď i kanoistu. Tato představa je 

vyvolána televizními a filmovými záběry, které si kameramani samozřejmě 

vybírají co nejatraktivnější. U osob, které nemají s kanoistikou zkušenosti, 

vyvolávají tyto záběry strach. Je třeba je přesvědčit, že při výcviku bude riziko 

sníženo na minimum a že nebudou permanentně vystaveni působení studené 

vody. Nejlepší cestou je návštěva střediska vodních sportů, kde se postižení 

seznámí s prostředím a přesvědčí se, že podmínky pro výcvik jim vyhovují 

(možnosti příjezdu, bezbariérové vstupy, i přístup do vody, sociální zařízení). 

Praktické ukázky výcviku i eventuální možnost svezení na lodi by je měly 

motivovat k tomu, aby se začali zajímat o zahájení výcviku. Někteří zdravotně 

postižení se nemusejí aktivně podílet na pohybové aktivitě, ale mohou ji prožít 

jako pasažéři. Někteří se budou chtít naučit pouze nejzákladnější pohybové 
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dovednosti, aby pomohli zabírat a řízení lodi nechají na zkušeném instruktorovi. 

Jiní naopak budou chtít ovládat plavidlo sami v plném rozsahu (6). 

Sportovní akce a informace o možnostech sportovního vyžití podávají a zajišťují 

zpravidla různá centra po celé ČR. Centrum Paraple (www.paraple.cz), občanské 

sdružení Kontakt bB(www.kontaktbB.cz), APA VČAS -Aplikované pohybové 

aktivity volný čas a sport (www.apavcas.cz), Centrum sportovních aktivit 

zdravotně postižených studentů UK (www.cuni.cz/UK-1657.html). 

,,Jestliže chce zdravotně postižený prožít stejně kvalitní život jako zdravý 

spoluobčan, pak má právo si vybrat co chce dělat. Rozhodnutí o tom, že chce být 

začleněn do nebezpečných pohybových aktivit, je jeho nezadatelným právem, 

nesmí tím ale ohrozit ostatní, ani instruktora, který za něj odpovídá" (6). 

2.2.3 Výběr vhodného plavidla pro vozíčkáře 

Lodě pro zdravotně postižené musí být z materiálu, který nezpůsobuje zdravotní 

problémy osobám s poruchami kožního vnímání. V případě převržení lodě 

Gehož možnost bychom správným vedením měli maximálně předejít) by nemělo 

být problémem opuštění lodě. Zejména u osob s omezenou hybností dolních 

končetin je třeba se přesvědčit, že různé typy opěrek zad neomezí jejich 

možnosti opustit převrženou loď. Obavy z toho, že nedokážu v případě převržení 

lodi rychle opustit loď - zejména kajak -je někdy příčinou stresu nových adeptů 

kanoistiky. Proto se také v minulosti často zahajoval výcvik převrhnutím lodi. 

Tato zkušenost se studenou vodou však mnohé od kanoistiky spíše odradila než 

aby jim dodala patřičnou sebedůvěru (6). 

V současnosti se používají pro úvodní výcvik začátečníků pro jízdu na kajaku 

plavidla, na nichž sedí žák ne uvnitř uzavřené lodi, ale navrchu plováku. 

V případě převrhnutí může bez problémů začít plavat (6, 24). 
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Při výběru a pořizování lodě je nutné si uvědomit, kde a k čemu budeme loď 

používat. Základní fyzikální vlastnosti lodí jsou pevnost, pružnost, odolnost 

proti otěru, hmotnost, odolnost proti UV (části spektra slunečního záření), 

odolnost proti změnám teploty vzduchu, vody atd. Tvar lodě se ukazuje jako 

rozhodující pro určení hydrodynamických vlastností (2, 24). 

U každé lodi hodnotíme tři základní hydrodynamické vlastnosti: 

- rychlost 

- obratnost 

- stabilitu 

Tvar lodě, který tyto vlastnosti výrazně ovlivňuje, je daný délkou, šířkou, 

podélným a příčným profilem. Pro rychlou loď je nejvýhodnější takový příčný 

profil, který klade nejmenší čelní odpor, tzv. "V" profil. Pro obratnou loď je to 

zase příčný profil, který má nejmenší odpor při pohybu do stran- tzv. "U" profil. 

Turistická loď pak klade velké požadavky na stabilitu. Tomu odpovídá profil 

obdélníkový (14). 

Můžeme jednoznačně říci, že technický pokrok, používané progresivní 

technologie při konstrukci závodních plavidel i pádel se projevují i při výrobě a 

konstrukci plavidel pro rekreační sport. Ve vodní turistice i v ostatních formách 

vodáckého sportu se používají kanoe, kajaky, nafukovací a skládací plavidla, 

pramice. Podle původu určení je členíme na rychlostní, slalomové a sjezdové 

(2). 

Ve vodní turistice používáme především lodě slalomového typu. Oproti závodní 

slalomové lodi je turistická loď poněkud vyšší, aby měla vyšší výtlak, tím i 

nosnost. Nízká konstrukce špičky a zádi závodní lodi umožňuje naopak 

podjíždět brankové tyče podmáčknutím a zatopením špičky, respektive zádi. 

Tvary turistických lodí se potom odlišují podle toho, zda jsou určeny pro 

sjíždění náročnějších až extrémních úseků vodních toků nebo jsou určeny do 

klidnějších vodních terénů (2, 14, 24). 
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Jednotlivé druhy lodí se označují: 

kanoe pro jednotlivce .............................................. Cl 

pro dvojici ................................................................. C2 

pro dvojici, trojici a více ........................................... C3 a více 

turistická s otevřenou palubou ................................ T2, T3, atd. 

kajak pro jednotlivce ................................................ Kl 

pro dvojici .................................................................. K2 

pro jednotlivce, dvojici, 

skládací, nafukovací .................................................. Fl, F2 

pramice ...................................................................... pramice 

nafukovací raftové čluny ........................................... R2,R4,R6, atd. 

(2, 14, 24) 

Výběr vhodného plavidla pro vozíčkáře vychází z vlastnosti lodi a specifické 

potřeby každého vozíčkáře, myslí se tím rozsah postižení, fyzická zdatnost, 

zkušenosti, ale nesmíme také zapomenout na stupeň obtížnosti vodního toku, 

který se rozhodneme sjíždět (6). 

Vlastnosti plavidel: 

Kanoe pro turistiku - nejčastěji potkáme na našich řekách laminátové a PE 

polokryté a otevřené kanoe. Jsou často opatřeny kýlem pro udržení směru jízdy a 

podélnými výztuhami pro zvýšení pevnosti při jízdě s bagáží. Pro uchycení 

bagáže i zvýšení pevnosti je paluba zesílena hliníkovými příčníky. U sedaček je 

nutné se rozhodnout. Z vyšší je lepší orientace, je pohodlnější, lze si i kleknout, 

nižší zvyšují stabilitu lodě. Chytací oka, úchyty jsou nutné pro přenášení. Límec 

u polozavřených lodí zabraňuje zalévání. Kanoe jsou dvoumístné, uzpůsobené 

ke klečení, případně rovněž s krycí dekou. Při dodržení vysokého tlaku ve 

vzduchových válcích lodě dobře drží tvar a nekopírují vodní terén (2, 14, 24). 
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Kajak - původní eskymácké plavidlo z kůže a kostí ulovených zvířat prodělalo 

svůj vývoj přes dřevěné lodě, později i přes svoji skládací podobu, až dospělo ke 

své dnešní sportovní formě a obrázek ukazuje různé typy kajaků. Ve vodní 

turistice ustoupily skládací kajaky kajakům pevným a nafukovacím. U nás 

převažují kajaky jednomístné. Je to velmi rychlá a obratná loď, poskytující 

požitek z jízdy v peřejnatých úsecích, na technicky náročných tocích. Kajak pro 

jednotlivce bývá dlouhý do 4 m, 70 cm široký a vysoký do 40 cm. Sedačky 

podobně jako u kanoe zaručují pohodlné sezení a kontakt s lodí. Prostor mezi 

sedačkou a lodí je podložen či vypěněn tvrzenou PU pěnou. Nižší sedačka 

zajišťuje lepší stabilitu, vyšší sedačka zase lepší rozhled a tím i orientaci (2, 14). 

Pramice - Pramice výborně slouží pro kolektivní výcvik pádlování i ovládání 

lodi, pro putovní tábory dětí. Její nevýhodou je poměrně velká váha, která při 

nutnosti častého přenášení na jezech působí značné potíže. Tato nevýhoda se 

však dá odstranit využitím jiných materiálů při její výrobě (např. skelných 

laminátů, vodovzdorné překližky atd.). Je nejvhodnější pro začátečníky (2, 14, 

24). 

Nafukovací plavidla - rozvoj používání nafukovacích plavidel byl 

způsoben skutečností, že doprava složených nafukovacích člunů je mnohem 

jednodušší než doprava pevných lodí. Dalším důvodem rostoucího rozvoje je 

možnost využití zvláště větších plavidel pro terény, které byly pro klasické 

sportovní lodě nesjízdné. Velkých člunů je využíváno rovněž ke komerčním 

účelům. Kajaky jsou jedno a dvoumístné, mohou být opatřeny krycí dekou pro 

využití na divoké vodě (2, 14, 24). 

Rafty - nafukovací sportovní plavidla pro čtyři a více jezdců, dnes využívaná 

velmi často ke komerční jízdě zákazníků. Jsou velmi dobrým plavidlem pro 

všechny druhy zdravotních postižení. Rafty uzavřené jsou vybaveny 

samovylévacím dnem či drenážemi, mají velkou torzní pevnost a jsou určeny 

pro obtížnější terény. Rafty otevřené jsou konstruovány bez zadního oblouku (2, 

14, 24). 
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Nafukovací plavidla - jsou konstruována z bočních válců (některé jsou 

dvoukomorové), sedaček, dna, polopaluby, upevňovacích ok a popruhů pro 

jezdce v lodi a ze záchytných lan. Boční válce slouží jako hlavní nosné části 

člunu, mají zvednuté obě špičky pro lepší nájezdy do vln a válců. Sedačky slouží 

jako opora pro posádku, pomáhají udržovat příčný tvar lodi. Mohou být 

nafukovací, plastové nebo dřevěné. Do člunů se připevňují šněrováním. Dno je 

řešeno podélnými válci, které jsou pro zlepšení odtoku vody s bočními válci 

sešněrovány. Samovylévání bývá řešeno drenážními otvory. Oka a záchyty pro 

posádku vytváří dostatečnou reakci při záběrech a dovolují rychlé opuštění člunu 

při převržení. Záchytná lana obepínají celou loď a slouží jako držadla pro 

plovoucí členy převržené posádky (2, 14, 24). 

Výzbroj a výstroj: 

Kajakářské pádlo - je složeno ze žerdi a dvou listů buď symetrických 

pro obtížné terény, nebo asymetrických pro hlubší klidnější vodu. Pro komfort 

pádlování je důležitá hmotnost na konci listů pádla. Je proto výhodné používat 

co nejlehčí listy, váha žerdi hraje již menší úlohu. Délka pádla bývá 195 - 210 

cm, natočení listů asi 80°. Natočení listů je nutné zvláště při silném větru. Podle 

vzájemné polohy listů se odlišují pádla levá a pravá (2, 14, 24). 

Kanoistické pádlo - se skládá z listu, dříku či žerdi a hrušky či hlavičky 

(obr.14). Pro divokou vodu je určen široký, krátký, mírně prohnutý symetrický 

list pro záběry v menší hloubce i možnosti záběru přes ruku. Pro hladkou vodu je 

výhodný rychlostní typ - tzn. dlouhý, úzký, rovný a symetrický list. List může 

být výrazně zaoblený, neboť se předpokládá dlouhý záběr s menší frekvencí (2, 

14, 24). 

Pádla pro rafting - jsou stejná jako kanoistická, mohou být delší, zpevněná 

v přechodu listu, s větším listem. Materiál musí být velmi odolný, dochází často 

k odrazům od skal a překážek (2, 14, 24). 
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Materiál pádel - dřevěná pádla jsou vyráběna jako lepená, často s 

dýhováním tvrdou vrstvou. Zůstávají v oblibě i přes nástup dalších materiálů. 

Plastové listy bývají nasazeny na duralový dřík. Trpí určitou měkkostí, občas 

prasknou. Pořizovací cena je nižší. Kompozitní listy - laminát, carbon, kevlar. 

Dvě vrstvy jsou vyplněny tvrzeným pěnovým materiálem (PU, Airex atd.) nebo 

dřevem. Vyznačují se vysokou pevností, vyšší cenou. Jsou křehčí než předchozí 

typy. Při záběru neuhýbají, ani se nevlní. Proti vylomení krajů jsou pádla 

opatřena vnitřním kováním - v listu je zapuštěn hliníkový profil (2, 14, 24 ). 

Příslušenství lodí - většina sportovních plavidel je velmi hladká, proto se špatně 

přenášejí a chytají se v proudu vody. Na oba konce lodě se proto připevňují 

různá oka nebo držáky. Chytací lana se napínají přes celokryté i polokryté 

lodě křížem od špičky okolo límce, resp. límců k zádi a nazpět. Tak je možno 

loď uchopit v proudu. Další volná šňůra může být připoutána k lodi. Na konci je 

opatřena plovákem pro označení v případě potopení. Pro vedení lodi proti 

proudu se používají tzv. koníčkovací lana dlouhá min. 2 x 25 metrů. Pro 

dokonalé vysušení lodě popřípadě i za jízdy je loď vybavena přivázanou houbou 

(2, 14, 24). 

Zajištění lodi proti potopení - lodě jsou těžší než voda, po naplnění vodou 

klesají ke dnu a musí se proti potopení zajistit. Vzduchové komory jsou 

zabudovány ve špičkách lodí jejich přepažením. Nevýhodou je, že i malou 

prasklinou vniká voda a komora se stává neúčinnou. Jinou možností jsou 

plováky v lodi. Plováky musí mít nosnost vyšší než je hmotnost lodě. Používá se 

nafukovacích vaků, míčů a matrací, lehčeného polystyrenu. Spolehlivě se 

připevňují do špiček, na dno nebo se vyplní celý nevyužitý prostor lodi 

polystyrenem, lépe polyuretanem (2, 14, 24). 

Vodácké vesty - vesta je vyrobena ze syntetických tkanin výraznějších barev. 

Výplň je z materiálů PU či PVC. Povinně je musí používat děti do 12 let při 

jakémkoli pohybu na vodě, pro ostatní jsou doporučené od obtížnosti toku WW 

II či při plavbě na velkých vodních plochách. Vesty mohou zachránit život, 
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slouží jako prevence, v neposlední řadě i jako právní pojistka vedoucího akce, 

pomáhají udržovat tělesnou teplotu a chrání před nárazy. Existuje mnoho tvarů a 

typů vest. Tvarově by vesta měla dobře padnout, nebránit pohybu, nepadat či 

vyjíždět přes obličej. Dobrá je možnost individuálního přizpůsobení na těle 

pomocí popruhů s přezkami, zipů či suchých zipů (2, 10, 14). 

Helmy - vodácká helma chrání před úrazem hlavy (často i obličeje) zvláště při 

zvrhnutí jezdce, používá se od obtížnosti toku WW II. Měla by splňovat 

základní požadavky: ochranu hlavy, týlu, spánků, možnost dobrého rozhledu, 

musí dobře sedět, netlačit, musí v ní být slyšet. Materiál musí být odolný proti 

proražení či prasknutí. Upínání je pevně spojeno se skeletem nýtováním, udržuje 

pevné držení helmy (nesmí spadnout přes oči) a umožňuje individuální úpravu 

velikosti, zapínání bývá pod hlavou. Výplň je nesavá, helma proto plave. Skelety 

jsou vyrobeny z plastů i z kompozitových materiálů (pro slalom a sjezd), výplň 

z pěnového polyuretanu, polystyrenu, polyamidu. V případě potřeby je možné 

použít i hokejistické helmy, do kamenitých toků pak i helmy integrální nebo 

s chráničem obličeje. Různé oblouky chránící obličej se mohou zaháknout za 

překážku (2, 10, 14). 

2.2.4 Speciální úpravy pro tělesně postižené 

Zkrácená pádla - používají osoby, které nemohou sedět na sedačce a sedí na 

dně lodi (například paraplegici pokud nepoužíváme speciální sedačku). Běžná 

délka pádla sahá po ústa až oči stojícího člověka, zkrácená délka by měla být 

kratší o výškový rozdíl mezi běžnou sedačkou a speciální sedačkou pro 

zdravotně postižené) (6). 

Odlehčená pádla - by měla být používána postiženými, kteří mají slabší 

svalovou sílu paží a trupu nebo se snadněji unaví (6). 
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Pádlo s menší plochou listu - se může použít obdobně jako pádlo odlehčené -

tj. pro postižené, kteří mají slabší svalovou sílu paží a trupu nebo se snadněji 

unaví (6). 

Speciálně upravená pádla - se používají pro osoby kvadruparetické a osoby s 

jinými podobnými diagnózami, to jest pro osoby, jež mají z různých důvodů 

ztíženou možnost uchopení pádla a pro osoby s jednou horní končetinou. 

Uchopení pádla je umožněno upevněním speciálních poutek na pádlo (6). 

Kajaková pádla- používaná pro jízdu na kajaku můžeme pro výuku zdravotně 

postižených modifikovat. Normálně jsou listy pádla v úhlu 90° . To předpokládá 

otáčení zápěstí při každém záběru o 90°. Vzhledem ke slabší fyzické kondici 

zdravotně postižených (o které jsme se již zmiňovali) a proto i pomalejšímu 

nácviku pohybových dovedností, doporučujeme ze začátku používat pádla, jehož 

listy jsou v jedné rovině. Pro některé druhy postižení (např. při omezené 

hybnosti ruky nebo zápěstí) je takto upravené pádlo vlastně jedinou možností, 

které pádlování umožňuje. Proto je dobré používat taková pádla, kde vzájemný 

úhel listů pádla lze podle potřeby nastavit (6). 

Posuvné pádlo je výhodné 

- pro osoby s poškozením ruky nebo zápěstí 

- pro osoby se slabšími svaly nebo pro osoby, jež se snadno unaví 

- pro osoby jež mají problémy s koordinací pohybu zápěstí při otáčení 

pádla. 

Úpravy kanoí 

Úpravy kanoí se provádějí tehdy, chceme-li umožnit jízdu na kanoi vozíčkářům. 

Nejjednodušší úprava kanoe spočívá v odstranění zadní sedačky, kterou 

nahradíme molitanovou deskou. Paraplegik sedí na zemi a zády se opírá o desku, 

která je opřená o záď lodi. Vzhledem k tomu, že kanoista sedí na dně lodi, je 
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třeba použít kratšího pádla. Výhodou je nižší těžiště a tudíž vyšší stabilita lodi, 

nevýhodou je, že v tomto případě musí postižený loď řídit. Zde také hraje roli 

svalová síla a možnost používání svalstva trupu. Podle našich zkušeností není 

pro paraplegiky obtížné řídit kanoi na klidné vodě, problémem je intenzita 

záběru, který je třeba provést rychle a dostatečně účinně na proudící vodě. Ani 

sebelepší spolujezdec nemůže v peřejích z místa háčka nahradit řídící záběry, 

které musí provést pouze zadák. Je třeba se také přesvědčit, zdali nebudou 

problémy s uvolněním nohou, které jsou nataženy pod příčnou výztuhou kanoe, 

v případě nedobrovolného opuštění lodi. V některých případech je možné si 

pomoci k větší stabilitě trupu zkřížením dolních končetin nebo jejich vhodným 

pokrčením (6). 

Je třeba zdůraznit, že je to individuálně odlišné. Z uvedených důvodů 

doporučujeme, aby paraplegik nebo kvadruplegik seděl na kanoi vpředu, dělal 

takzvaného háčka, navíc doprovod - zadák má nejen celou loď pod kontrolou, 

ale zároveň sleduje zdravotní stav handicapovaného (má ho na očích, proto je 

schopen rozpoznat riziko nebezpečí nebo únavy). Aby byla zajištěna opora zad, 

lze na přední sedačku přišroubovat různé typy laminátových sedaček 

z kancelářských židlí. Problémem je jejich dostatečné zajištění proti vyvrácení 

vzad, otlakům a pohodlí handicapovaného. Daleko nejlepší oporu umožní 

instalace laminátové sedačky, která se normálně používá pro monoski. Sedačka 

je dostatečně zajištěna proti vyvrácení a postiženému poskytuje mnohem lepší 

možnosti pro realizaci záběrů vzhledem k rozsahu pohybu (6). 

Úpravy kajaků 

Na kajaky lze umístit různé typy opěrek zad, které handicapovaným umožní 

pohodlnější sezení i realizaci záběrů. Vzhledem k tomu, že kajak lze opustit 

v případě neočekávaného převrácení pouze s nataženýma nohama, nesmí tyto 

opěrky bránit v opuštění kajaku. Je třeba počítat s tím, že opuštění kajaku je pro 

paraplegiky mnohem obtížnější než pro ostatní začátečníky, proto je nutné se 

přesvědčit o tom, že proběhne zcela bezproblémově. Je dobré používat takové 

24 



opěrky zad, které jsou sklopné. Pro postižené, kteří mají amputovanou jednu 

dolní končetinu, ale druhou svalově ovládají, je problémem udržet loď 

v rovnováze. Tu lze zvýšit umístěním opory pod nataženou nohu, nebo je 

možné uvnitř lodě instalovat speciální úchytku (hák), která umožní opřít se při 

záběru a částečně pomůže i při řízení lodi (6). 

2.2.5 Nastupování a vystupování z lodi 

U začátečníků je často problémem stabilita lodi. Při nasedání do lodi a vysedání 

z lodi je někdy účinné jestliže kromě pomoci z břehu pomůže i kanoe nebo kajak 

z vody. Postaví se paralelně vedle lodi, do které se nasedá a udržuje boční 

stabilitu (5, 6, 7). 

Pokud má postižený zdravé paže, může se do vody dostat sám odrazem rukou o 

břeh s pádlem položeným v klíně. Kajakář může na mírně se svažujícím břehu 

nasednout do lodi a pomocníci pak loď i s postiženým strčí do vody. Sklouznutí 

lodi lze usnadnit tím, že použijeme pás starého linolea. Tím se sníží poškrábání a 

odření dna lodi. V některých případech je nejjednodušší stejným způsobem 

dopravit loď i z vody na břeh. Tento způsob lze použít i pro vozíčkáře (6). 

U vozíčkářů je největším problémem velký výškový rozdíl mezi sedačkou 

vozíku a sedačkou lodi. Při nasedání se snažíme tento výškový rozdíl co nejvíce 

snížit. Z tohoto důvodu je optimální vjet i s vozíkem do vody, postavit ho 

souběžně s lodí a postižený pak může sám nebo s pomocí přesednout do kanoe 

nebo kajaku (6). 

Při nasedání do kajaku a vysedání z kajaku používají paraplegici zadní část 

paluby jako místo, které jim umožní přesednutí na vozík. Proto je žádoucí mít 

zadní část kajaku zesílenou (6). 

Někdy lze mezi kajak a vozík dát lavičku nebo dřevěnou desku, která poslouží 

k přesednutí a zmenšení výškového rozdílu. Pro nasednutí a vysednutí do kanoe 

25 



nebo kajaku lze použít i hrazdičky nebo dřevěných držadel, jež jsou k tornu 

účelu instalovány (6). 

2.2.6 Jak začít pádlovat 

Technika pádlování je podrobně zpracována v knize (2, 5, 14), další informace 

můžeme nalézt také na internetových stránkách (23). 

U tělesně postižených je předpokladem pro kanoistiku možnost uchopení pádla a 

provádění záběru. Jak jsme již popsali lze speciální úpravou pádel možnost 

uchopení zlepšit. Všechny tyto aplikace lze použít na klidné vodě. Jízdu na 

proudící vodě je třeba individuálně zvážit podle stupně postižení, míře 

dovedností i obtížnosti toku. Lepší možnosti ke sjíždění řeky a větší bezpečnost 

poskytují rafty. U paraplegiků záleží především na výši leze. Na tom závisí 

schopnost zapojení svalových skupin nutných pro kanoistické záběry. Vzhledem 

k tornu, že paraplegici využívají jen zdravých svalových skupin, není vždy 

proveden pohyb přesně. S ohledem na to je třeba zvažovat typ plavidla vhodný 

na proudící řeku. Před zahájením nácviku na lodi můžeme vyzkoušet zdali je 

paraplegik schopen pádlovat. S vozíkem vjedeme do vody a nový adept 

kanoistiky může za použití kratšího pádla vyzkoušet pohybový rozsah nutný 

k pádlování (6). 

Pokud člověk držel pádlo alespoň jednou v ruce a kamarádi ho naučili s ním 

trochu zacházet, považuje se za vodáka. Nechcerne se dohadovat o tom, zda 

oprávněně. To nakonec není tak důležité. Chce-li mít vodák z plavby požitek a 

netrnout celou dobu hrůzou, "co udělám, když ... ", pak je důležité správně 

používat pádlo, ovládat loď a další vybavení. Teprve potom mohu mít z plavby 

radost (8). 

Přístup, který má k rekreačnímu pádlování většina půjčoven na řekách, je 

samozřejmě určován snahou o výdělek, nikoliv touhou naučit své klienty 
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vlastnímu pohybu po řece. Je to svým způsobem pochopitelné. Proto můžeme na 

řekách potkat "motající" se kanoe, obsazené třemi dospělými osobami, které se 

drží pádla v domnění, že řeka si poradí sama. Ano, poradí, ale musíme jí přece 

jen trochu pomoci (8). 

Převážná většina českých vodáků odjakživa jezdívala na kanoi. V tom se lišíme 

od západoevropského světa, který pádluje na kajacích. Ale i to se pomalu mění. 

Dnes už na našich řekách můžeme potkat kajakáře s "nabáglenou" lodí, i když je 

to spíše výjimka. Ať již začínáme na pevné (laminátové, plastové) kanoi či 

kajaku nebo na lodi nafukovací (také to může být kajak, kanoe nebo raft), je to 

velmi podobné. Určitě bychom poprvé měli být pod dohledem někoho, kdo má 

alespoň ponětí o základech. Začínejte na klidné neproudící vodě, postačí i rybník 

či přehradní nádrž. Vyzkoušíme si nasedání a otestujeme si stabilitu plavidla. 

Každá loď má v závislosti na tvaru dna stabilitu trochu jinou. Některé typy kanoí 

se mohou začátečníkům zdát vratké. Velmi rychle si na ně však zvyknou (5, 8). 

Úspěšnost zvládnutí kanoistiky vozíčkářů spočívá ve schopnosti spojit 

zkušenosti s výukou kanoistiky s individuálními potřebami každého postiženého. 

Je ale chybné se domnívat, že výuka musí být zcela odlišná u jednotlivých druhů 

specifikací. Kanoistika je ve srovnání s jinými sporty sportem více rizikovým. 

Zkušený instruktor dokáže toto riziko snížit na nejmenší možnou úroveň. To je 

základním předpokladem úspěšnosti jakékoliv výuky kanoistiky, a dvojnásob to 

platí pro výuku zdravotně postižených. Především se to týká výběru obtížnosti 

toku pro výcvik. Pocit rizika je individuální pro každého jedince. U někoho 

znamená překonání pocitu nebezpečí sebeuspokojení a růst sebedůvěry, u jiného 

naopak znamená riziko stresový faktor. V každém případě proto musí být 

velikost rizika zvolena tak, aby odpovídala osobnosti, motivům a potřebám 

každého handicapovaného adepta kanoistiky. Objektivně riziko nesmí být 

nepřiměřené (6, 18). 

S výukou lidí se zdravotní postižením začínáme na klidné stojaté vodě, kde jsou 

břehy pozvolné a mělké nebo tam, kde jsou instalovány schůdky. Je to z důvodu 
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bezpečnosti a snadné dopomoci v případě komplikací nebo převržení plavidla. 

Jakost (slangově čistota) vody je pro zdravotně postižené velmi důležitá, 

znečištěná voda může dráždivě působit na pokožku, dýchací cesty a trávicí trakt. 

Další faktory ovlivňující člověka se zdravotním postižením jsou teplota, vítr, 

vlhkost nebo déšť. Pro vozíčkáře je větší nebezpečí prochladnutí, proto je velmi 

důležité zabezpečit tepelnou pohodu klienta, kterou zajistíme používáním 

neoprénu. Pokud není použitý neoprénový oblek, můžou se dostavit nečekané 

reakce nervového systému v podobě spasmů. Neoprénový oblek zároveň 

poskytuje ochranu a prevenci proti dekubitům. Neoprén ochrání kůži proti 

poškrábání, zvláště ty části, které mají omezenou citlivost (6, 17). 

2.2.7 Objasnění některých vodáckých pojmů 

ahoj - vodácký pozdrav, hojně používaný 

bagáž, bágle - vodácké vybavení na vodu i na břeh, převážně zabalených do 

vodotěsných vaků nebo soudků či konví (také banda, barel apod.) 

blembák - přilba, helma, ochrana hlavy na vodě 

buben -tvar jezu, jezové těleso se podobá bubnu, někdy pohyblivé, většinou 

nebezpečné jezy 

cvaknout se - převrhnout se, udělat se, chytit plaváčka či krysu - slangových 

výrazů pro převržení je nespočetně 

čochtan -obdoba cvaknutí, také však vodácký vodník, čekající všude, kde je 

trochu naděje na cvaknutí 

deblovka - kanoe pro dva i jednoho, zda otevřená či uzavřená, nejpoužívanější 

plavidlo na našich tocích 

eskymák - eskymácký obrat, většinou dělaný na kajaku, znamená návrat z 

polohy hlavou pod vodou do polohy s hlavou nad vodou, aniž opustíme loď -

jedna z velmi dobrých vodáckých dovedností 

háček - má místo v předu na deblovce 

házečka - záchranný prostředek k vytahování plovoucích 

jazyk - místo největší rychlosti proudu v peřeji, převážně hladké hladiny, 

zřejmé místo pro projetí peřeje 
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jez - příčná umělá stavba v řečišti, mnoha tvarů, zdroj nebezpečí 

kajak - loď původem ze severu, dnes převážně ovládaná jedním jezdcem, ale 

ani dva nejsou výjimkou, hlavní rozdíl oproti kanoi je v sezení a pádle - pádlo 

má list na každé straně žerdi 

kanoe - loď pro jednoho, dva i více jezdců, u nás převážně pro dva, vyšší sezení 

oproti kajaku a pádlo s jedním listem a hlavičkou na druhé straně žerdi 

karfiol - druh vyvřelé masy vody, bývá na velkých řekách a je nebezpečný pro 

stabilitu lodi 

kaskáda - peřej s výraznými spádovými stupni 

kohout- vrcholek velké vlny, která se balí zpět a zalévá loď 

kolečka - pomocník pro přenášení kanoe s bagáží přes jez či přehradu 

koňadra - koníčkovací šňůra, provaz upevněný na špici i zádi lodě, určený 

k uvazování, spouštění z jezu, přetahování a zvláště k zamotávání se do něj 

kontra- jeden z výrazů pro zpětný záběr 

kormidelník - výraz pro člověka alespoň dvoumístné lodě, také zadák 

koruna Gezu) -horní hrana jezu, přes kterou přepadá voda 

kýl - část dna lodi, která je páteří lodi 

list (pádla) - část pádla, kterou zabíráme ve vodě a tím loď poháníme nebo 

řídíme 

lod'ák - lodní pytel, vodotěsný vak různé velikosti na uschování věcí v suchu 

olej - dlouhý úsek netekoucí klidné vody 

proudnice - spojnice nejvyšších rychlostí proudu v říčním korytě, většinou 

táhne pod břeh 

protiproud - překážkou způsobený zpětný pohyb vody proti přirozenému 

říčnímu směru toku, bývá pod jezem, za balvanem i jinde 

průtok - množství vody v korytě za jednotku času 

sifon - přenesené místo, kde voda proteče, ale vodák a loď nikoliv - nebezpečné 

místo - hrozí utopení 

válec - míst, kde se voda vrací proti proudu toku 

vývar - válec .za překážkou, voda odtéká jen spodem - nebezpečné místo 

samozáchrana - umění zachránit sebe i loď a pádlo sám 

(7, 8) 
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2.3 Nebezpečí při vodní turistice 

2.3.1 Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat 

Co bychom měli vědět, i když se nepovažujeme za začátečníky? Neuškodí začít 

od základních informací. Čím je voda nebezpečná, lépe řečeno, čím může být 

nebezpečná řeka? Voda je živel, to je všeobecně známo. Člověk se jej musí 

naučit respektovat a neodporovat mu. Voda bývá vždy silnější. Často jsou 

vodáci, sami sobě či svým kamarádům, velkým nebezpečím. Pokud začínáme, 

měli bychom zkoušet své znalosti a dovednosti na lehkých vodách. Tedy nikoliv 

prudce tekoucích. Úplným základem by pro každého mělo být umění nastoupit 

do lodi a vystoupit z ní, odrazit bezpečně od břehu a zase přistát, základy jízdy 

vpřed a řízení lodi v přímém směru. Znalost plavání, ale i používání plovací 

vesty by mělo být samozřejmostí. Nejjednodušší řeky, vody stojaté nebo jen 

pomalu tekoucí, jsou označovány jako Z:W (z německého Zahmwasser) (5, 8). 

Každý vozíčkář, který bude mít zájem o vodní turistiku by měl absolvovat 

odborně vedený výcvik, který zahrnuje testování plavecké způsobilosti a výběr 

vhodného vybavení včetně kompenzačních pomůcek. Nutná výbava vozíčkáře 

by měla obsahovat správně zvolený typ lodi a pádla, dále pak vhodné oblečení, 

záchrannou vestu, ochrannou přilbu a vzduchový vak. U vozíčkářů je třeba 

věnovat specifickou pozornost oblečení, neboť jejich postižení je provázeno 

poruchami krevní cirkulace a uroinfekcemi. Zvlášť za nepříznivých 

klimatických podmínek je nutné chránit organismus proti prochladnutí či 

přehřátí. V chladném počasí je potřebné zabránit nadměrné hypotermii. Proto je 

důležité znát její jednotlivá stádia a sledovat nastupující příznaky (třesavka, 

blednutí kůže, svalová inkoordinace apod.). U vozíčkářů je situace složitá, neboť 

mají sníženou periferní citlivost nebo jim zcela chybí, a proto příznaky 

hypotermie vůbec nezaznamenají (6, 17). 
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Při jízdě na řece vznikají různé situace, mohou nás dostat do velmi nepříjemné 

pozice a vodní prostředí potom působí velmi nepříznivě a negativně. Nebezpečí 

při jízdě na vodě je tradičně rozdělováno na nebezpečí subjektivní a objektivní. 

Pro snadnější orientaci se budeme držet tohoto dělení a budeme chápat 

nebezpečí objektivní jako nebezpečí, které způsobuje vodní terén, skryté vady 

materiálu, stavby na řece, atmosférické podmínky, technická vyspělost, fyzická 

zdatnost, schopnost hodnocení vlastních sil, aktuální psychický stav, okamžitá 

kondice a další. Nebezpečné situace, do kterých se vodák dostává, mívají často 

subjektivní příčinu, přestože mohou být způsobeny i objektivními příčinami 

(např. jízdu za vysokého stavu vody, která enormně zvyšuje obtížnost terénu, 

nemusí zkušený vodák vůbec začínat). Můžeme říct, že je jen velmi málo příčin, 

které nelze ani pří nejvyšší opatrnosti předvídat (2, 13, 14). 

2.3.2 Nebezpečné úseky na řece 

Řeka teče více nebo méně z kopce. Je velká a široká či úzká a zarostlá, je v ní 

mnoho kamenů a občas nějaký ten spadlý strom, má hodně vody. Řeka skýtá 

různé překážky a nástrahy, které se začaly označovat obtížností řeky. Tak se 

postupně vyvinula stupnice obtížnosti řek - viz kapitola 2.3.3 (25). 

Stanovení obtížnosti je vždy trochu subjektivní, ale stanovení obtížnosti touto 

stupnicí udává míru rizika. Zkušenosti ukazují, že úseky stejně hodnocené dle 

obtížnosti nemusí být obtížné a nebezpečné pro každého stejně. Musíme dávat 

pozor na momentální stav jezdců (2, 9, 14). 

Velká voda 

Rychlost proudu je abnormálně velká, je velmi důležité rychle reagovat na 

překážky, je nutné číst vodu daleko dopředu a dokázat odhadnout situaci. Řeka, 

kde jsme neměli nikdy problémy, se při velké vodě může změnit na řeku velmi 

rizikovou. Tato hranice je u každého jinde (22). 
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Na internetové adrese (22) najde každý veškeré Informace o vodních stavech a 

průtocích na řekách v celé republice. Při znalostech poměrů na řece či v povodí. 

můžeme posoudit, zda ta či ona řeka má dost vody pro bezpečné splutí. 

Jezy 

Překážky typu jezů a přehrad do obtížnosti neřadíme (anebo jen výjimečně) -

jsou spíše zdrojem nebezpečí než radosti. Poznat, zda jez je bezpečně sjízdný, 

vyžaduje opravdu velkou zkušenost. Navíc za každé vody se mění sjízdnost či 

nebezpečnost jezu, peřejí, ale i toků samotných. Jezy mají různou konstrukci, 

některé z nich jsou nebezpečné. Navíc jsou jezy v různém technickém stavu. 

Nevíme nikdy, co se po roce i po měsíci či týdnu na řece změnilo. Například 

zaklíněný strom na spádové desce jinak bezpečně sjízdné propusti je 

nebezpečný. Jez se snažíme prohlížet ze břehu. Prohlížet jez je možné i z vody, 

ale jen zkušeným vodákem a za nižšího průtoku. Za vyšší vody proud táhne 

dolů, může táhnout i do náhonu a do jezového pole mimo propust. Pokud voda 

pod jezem odtéká, můžeme rozbít loď, případně sebe, ale nebezpečí utonutí 

přímo pod jezem je nižší. Pokud voda pod jezem tiše mizí a vrací se zpět pod 

přepad, jedná se o nesjízdný, životu nebezpečný jez, kterému se raděj i obloukem 

vyhneme (5, 8). 

Spád a průtok 

Dva nejzákladnější aspekty obtížnosti toku jsou spád a průtok. Čím vyšší spád, 

tím bývá řeka obtížnější, podobně to platí o průtoku. Přitom spád řeky není 

rovnoměrně rozložený. Obecně lze říci, že na horních tocích je spád větší a 

postupně se snižuje. Pokud však řeka na středním nebo dolním toku protéká 

kopci, i zde můžeme najít vyšší spád a peřeje. Příkladem je dolní tok Sázavy 

nebo střední tok Doubravy (8, 22). 
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Peřeje, kaskády a vodopády 

Vodopád je uváděn, pokud rozdíl spodní a spodní hladiny činí alespoň 1-2 m, 

jinak se jedná o přírodní stupeň. Jejich výška může být rozdílná. Z hlediska 

sjízdnosti záleží nejen na výšce, ale i na možnostech nájezdu a dopadu, což je 

důležitější. Kaskády jsou úseky s velkým spádem a výraznými stupni. Peřeje 

mají menší spád, vlny však mohou být rozbité o kameny a mají různý tvar (2). 

2.3.3 Něco málo o řece 

Podélný profil řečiště 

Rozhodujícím prvkem pro charakter řeky je především spád. Na většině toků 

nalézáme tři spádové úseky. V horním úseku je spád největší, eroze bývá 

nejsilnější a řeka výrazně modeluje okolí. Střední tok mívá spád menší a přenáší 

erodovaný materiál řečiště do oblasti dolního toku, kde díky pomalejšímu 

proudění horniny většinou sedimentují. V místech nejrůznějších změn spádu 

(soutězky, tektonické zlomy, kaňony) se nacházejí často vodácky velmi 

zajímavá místa (2, 14) 

Výrazný výškový rozdíl překonává řeka vodopády. Pohyb vody je téměř nebo 

úplně svislý. Kaskáda je typem nižších vodopádů spojených v různě dlouhou 

soustavu. Velký spád řeky v balvanitých úsecích, tvoří katarakt, který je méně 

výrazný než kaskáda. Na tocích s velkým průtokem pak slap. Výraznější spád 

bez stupňovitého charakteru tvoří menší či obtížnější peřej. Pokud řeka tvoří 

pouze nízké vlny nebo má pouze silný tok, mají toto na svědomí proudy. Ve 

vyjmenovaných říčních útvarech můžeme vypozorovat další jevy 

(protiproudy,víry, karfioly, válce) (2, 14). 
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Příčný profil řečiště 

Proudění vody v příčném profilu řeky tvoří v přírodním prostředí 

charakteristický tvar - viz obr č.1. 

Obr. č. 1 (Proudění vody a příčný profil řečiště)(14) 

Koryto řeky, sestávající se ze dna a břehů tvoří typickou rýhu v nejnižší části 

údolí a bývá do různé úrovně vyplněno proudící vodou. Ta vystupuje z řečiště 

při povodních (zpravidla vždy po 1 - 2 letech). Údolí řeky mívají převažující 

tvar písmen "U" a "V". V prvním případě se jedná o typ údolí, utvořeného 

především činností ledovců, v případě druhém pak především erozní činností 

řeky (2, 14). 

Vodní stavby 

Podmínky pro provozování kanoistiky a vodní turistiky jsou do značné míry 

ovlivňovány umělými vodními stavbami, sloužícími především 

vodohospodářským a energetickým účelům. Úpravy toků jako kanály, stupně 

jezy a přehrady řadíme mezi takovéto stavby. Přehrada je výrazná příčná stavba, 

která často vzdutím horní hladiny zaplavuje vodácky atraktivní peřejnaté úseky. 

Navíc přenášení hrází bývá často obtížné (např. Ohře v Kadani). Naopak vzniklé 

jezero umožňuje provozování sportovních i rekreačních aktivit na klidné 
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hladině. Určitou výhodou zadržené vody v přehradě je i to, že v době vypouštění 

je možné využít zvýšeného průtoku ke splutí úseků vodních toků, které by byly 

za normálního vodmno stavu nesjízdné (Divoká Orlice, Labe - Špindlerův Mlýn, 

Vltava - Lipno). V našich zemích nalezneme přehrady gravitační (odolávající 

tlaku vody vlastní hmotou - Orlík), zemní (uzavírají široká mělká údolí -

Nechranice) i klenbové (proti tlaku působí klenbová konstrukce - Labe pod 

Špindlerovým Mlýnem). 

Jezy, kanály, náhony 

Jezy jsou rovněž příčné stavby sloužící k regulaci řek, k získání energie pro 

pohon mlýnů a hamrů, pil, hydroelektráren a pro přívod vody do továrních 

objektů a zavlažovacích systémů. Klasické jezy, stavěné původně z dubového 

dřeva a určené pro propouštění vorových soustav, byly na českých tocích 

stavěny již od XV.století. Často bývají přerušeny na vhodném místě propustí. 

Dříve postavené jezy mají většinou šikmou spádovou desku. Voda, která odtéká 

od jezu, tvoří často velké vlny, ale přitom odteče plynule a není při případném 

převržení nebezpečná. Nově stavěné jezy, často opatřené pohyblivými 

přepadovými konstrukcemi, jsou budovány z betonu. Pod jezem je vytvořeno 

tzv. vývařiště, zabraňující vymílání dna a prodlužující životnost vodní stavby. 

Vývařiště brzdí kinetickou energii vody, vrací ji zpět a vytváří zpětnou vlnu, 

která při dostatečné síle vody rotuje a vytváří válec (2, 14). 

Náhony jsou vlastně umělá řečiště, která často odvádějí vodu k průmyslovým 

účelům. Náhonem je získávána polohová energie vody k dalšímu využití 

(mlýny, elektrárny). Končí většinou česly, zabraňujícími vniknutí velkých 

plujících předmětů do soustrojí mlýna či turbíny (2, 14). 

Větší umělá řečiště nazýváme kanály. Tylo bývají budovány pro účely 

vodohospodářské, zavodňují rozsáhlá území, splavňují úseky řek apod. 

Vyznačují se relativně velkou stabilitou vodního stavu. Typickým příkladem je 

Nová řeka mezi obcemi Majdalena a Veselí n.Lužnicí v Jižních Čechách. 
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Rozsáhlou sít kanálů najdeme v rovinatých úsecích dolních toků řek v Německu, 

Beneluxu, Anglii. Pro sportovní účely byla vytvořena řada umělých slalomových 

tratí. Tyto kanály jsou používány jak pro trénink a závody ve vodním slalomu, 

tak i pro ostatní formy vodáckého sportu. Jejich výhodou bývá možnost regulace 

průtoku vody, přestavby překážek, dostupnost dopravními prostředky (2, 14). 

Zjišt'ování stavu vody 

Nejčastějším zjišťováním vodního stavu jsou tzv. vodočty a limnigrafy. Vodočty 

bývají smaltovaná či plastová měřidla uložená svisle nebo šikmo na břehu 

vodního toku. Umožňují odečítání výšky hladiny po dvou centimetrech. 

Limnigrafy jsou otáčející se válce, na které se zapisuje stav a kolísání vodní 

hladiny v průběhu 24 hodin. Záznam však je k dispozici pouze 

Hydrometeorologickému ústavu. Pro vodáckou veřejnost jsou důležité pevné 

vodočty. V jednotlivých průvodcích a kilometrážích řek jsou uváděny minimální 

údaje o sjízdnosti na vybraných vodočtech (2). 

Klasifikace vodních toků z hlediska vodácké obtížnosti 

Obtížnost vodního toku, či jeho úseku bývá určena celou řadou faktorů, které 

nám udávají, zda je popisovaný terén sjízdný či nesjízdný. 

Nejdůležitější z těchto faktorů jsou: 

- spád řeky (o/oo) 

- průtok vody (m3/s) 

- charakter koryta řeky (kvalitativní charakteristika) 

Obecně můžeme soudit, že s rostoucím spádem a průtokem roste obtížnost toku. 

Třetí faktor, charakter koryta, pak prvé dva ovlivňuje. Úzké, nepravidelné, 

balvanité koryto, prodírající se hustou příbřežní vegetací může mít větší stupeň 

obtížnosti než vodnatější koryto se spádem větším, zato však široké, rovné a 
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pravidelné. Stupeň obtížnosti klasifikuje obtížnost daného toku, či jeho části 

vzhledem k tokům ostatním (14, 5). 

Pro daný úsek je pak rozhodující: 

limitující dovednostní úroveň vodáka 

minimální vybavenost pro daný úsek z hlediska výzbroje a výstroje 

vodáka 

stupeň použití zabezpečujících pomůcek 

taktika jízdy 

Mezinárodní stupnice obtížnosti vodních toků 

V mezinárodním kontextu se používá mezinárodní stupnice obtížnosti vodních 

toků. Stupnice obsahuje devět stupňů plynule navazujících. Pro mírně tekoucí 

vody je používáno označení tří stupňů ZWA, ZWB, ZWC (z něm. Zahmwasser -

doslova "krotká voda"). Divoké vody jsou označovány symboly WW I až WW 

VI (z něm. Wildwasser "divoká voda"). Jemnější rozlišení je zde vyjádřeno 

znaménky(+) a(-). WW Hije obtížnější než WW III - viz tabulka (příloha č.4). 

Zařazení vodního toku do jednotlivých stupňů obtížnosti se vztahuje vždy k tzv. 

optimálnímu vodnúnu stavu. Za nižších vodních stavů bývá terén nebezpečný 

vzhledem k možnosti poškození lodě. Za vyšších vodních stavů se obtížnost 

někdy i výrazně zvýší. Zařazení určitého úseku toku neznamená, že v průběhu 

plavby se nesetkáme s obtížnějšími místy. Obtížnost daného úseku bývá udávána 

vždy průměrná. Minimální stav vody je velmi důležitý údaj na vodočtu, který 

udává dolní hranici sjízdnosti řeky. Je to stav vody na vodočtu, při kterém je 

možno úsek k dalšímu vodočtu celý bezpečně sjet. Okamžitý stav na 

jednotlivých vodočtech získáme od Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHÚ) bud' hlášením ve sdělovacích prostředcích, na teletextu nebo telefonicky. 

Minimální stav vody pro daný úsek udávají kilometráže a vodácký průvodci (2, 

7, 14). 
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2.3.4 Záchrana na řece 

Při jízdě na řece vznikají různé situace, které mohou ohrozit zdraví či životy 

vodáků, můžou poškodit vodáckou výzbroj. Význam vody jako 

nenahraditelného činitele při rekreaci a regeneraci tělesných sil člověka je 

nesporný. Vodní prostředí působí na člověka velmi pozitivně a stimuluje 

zlepšení psychické stránky. To vše však platí jen do té doby, než se ocitneme 

v kritické situaci, jejíž řešení je nad naše možnosti (2, 14, 25). 

Při záchraně je důležité dodržet tento postup: 

- opuštění lodě 

- záchrana a dopomoc postiženým členům posádky 

- záchrana lodě, pádla a materiálu 

Opuštění lodě 

Pro většinu vodáků znamená převržení lodě opuštění plavidla s následující 

snahou o záchranu lodě, pádla a ostatního vybavení. Při kanoistickém výcviku 

na tekoucí vodě se s zvrhnutím setkáváme velmi často (2, 9). 

Záchrana a dopomoc členům posádky s postižením 

Po opuštění lodě se nejdříve musíme postarat o členy posádky s postižením. 

Podle okolností na řece využijeme záchranu z druhé lodi nebo použijeme 

některých ze záchranných prostředků (viz níže). 

Záchrana z druhé lodi 

Je výhodné zachraňovat z pozice po proudu pod převrženou lodí, proto pod 

obtížnějšími místy lodě čekají na průjezd ostatních. Zadák na C2 řídí svou loď 

ke břehu, háček drží převržené plavidlo. Kl a Cl postrkují splouvající loď do 

tišiny, zde jeden jezdec vystoupí a zachraňuje ze břehu. Plavajícím vodákům 
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přiblížíme špičku lodě tak, aby se mohli zachytit či držet za úchyt. Pokud je 

zvrhnutý vodák ve stavu, kdy již není schopen spolupracovat, je vhodné opustit 

vlastní loď a pokusit se pomoci podle pravidel záchrany tonoucího (2, 9). 

Záchranné prostředky 

Mezi záchranné prostředky patří házecí pytlík mající délku lana mezi 10 až 30 

m, nejběžnější je asi od 12 do 25 m. Hod pytlíkem je možný spodním i vrchním 

nápřahem. Důležité je kontaktovat plavoucího, aby spolupracoval a očekával 

hození lana. Snažíme se hodit lano před zachraňovaného, je důležité, aby lano 

zpozoroval a mohl jej zachytit. Druhý konec máme zajištěný karabinou o pevný 

bod. V případě neúspěšného hodu, nedáváme lano zpět do karabiny, ale 

nasmyčkujeme si je k nohám, do pytlíku nabereme vodu a hod opakujeme (2, 

14). 

"Vždy platí, že nejdříve zachraňujeme zdraví a životy lidí a potom zachraňujeme 

ostatnt' (2). 

Záchrana lodě a pádla 

Opustit loď je velice jednoduché u turistických otevřených a polozavřených 

plavidel. Rovněž tak u taftových člunů. Loď většinou ještě není otočena o 90° a 

posádka již často opouští plavidlo. Pokud na otevřených lodích hrozí nebezpečí 

zalití ve vlnách či válci, je výhodné vyskočit ještě před úplným zaplavením. 

Lod" není potom plná vody a neničí se zbytečně o dno a kameny. Komplikace 

nastávají u zavřených lodí s krytou palubou. Po převržení je důležité nechat loď 

úplně obrátit (a teprve potom se směrem hlavou dolů z ní vyprostit). Ve chvíli, 

kdy je loď na boku, dochází ke vzpříčení mezi lodí a sedačkou. Snaha jezdce 

udržet bezpodmínečně hlavu nad vodou vede k dalšímu vzpříčení. Příčinou 

takového chování je jasně vítězící pud sebezáchovy i subjektivní pocit 

rychlejšího běhu času pod vodou. Je důležité, aby způsob vyproštění z lodě po 

zvrhnutí byl prakticky probrán ještě před výcvikem na tekoucí vodě. Vodák v 
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předklonu čeká, až se loď otočí, poté vlastní vahou bez potíží vypadne. V 

případě, že klečí a je přikurtován, stačí nyní kurty v klidu povolit, případně 

strhnout krycí deku. Krycí deky jsou vpředu opatřeny oky na stržení. Po 

převržení nepustíme pádlo z ruky, vyplaveme na hladinu a uchopíme loď za 

chytací poutko špice lodi, srovnáme loď rovnoběžně s proudem, zmenšíme tak 

riziko, které by zapříčinilo poškození lodě. Plaveme na zádech, nohy vpřed. 

Necháme se unášet proudem a směřujeme horní špičku k bližšímu břehu. 

Využíváme přitom tlaku vody na bok lodi, který je dále od břehu. V žádném 

případě se nesmíme dostat před loď. Hrozí nebezpečí přitisknutí vodáka mezi 

loď a překážku (2, 8, 14, 25). 

Záchrana materiálu 

Pokud uplave materiál či pádla z C2, jeden z jezdců zachraňuje loď a druhý 

ostatní vybavení. V těžších terénech, kde je ohroženo zdraví či život, se materiál 

nezachraňuje. Největší chybou při záchraně jakékoliv pevné lodě v proudu je 

uchopení za obě špice. Loď se dostává ihned kolmo na proud, převrací se dnem 

po proudu a takováto "kapsa" plná 300 - 600 litrů vody navíc hnaná proudem je 

prakticky nezastavitelná. Jakékoliv vystavení kolmo na proud vystavuje loď 

riziku namáčknutí na kámen, případně jejímu zlomení. Vytvoří-li loď kolmou 

hráz mezi dvěma kameny, je téměř nevyprostitelná. Při zvrhnutí na raftovém 

člunu je výhodné držet se chytací postranní šňůry. Raft má velký vztlak a zde 

působí jako záchranný prostředek. Pokud je vodák pod převrženým raftem, není 

důvod k panice. Je zde dosti vzduchu a úchyty na držení. Na klidnějším místě 

podplave ven. Posádka dostává raft buď ke břehu nebo se pokusí na převrácený 

člun vylézt a přistát, případně převrací člun přímo na vodě a nasedá z vody. 

Volba záleží na náročnosti vodního terénu (2, 14 ). 

40 



2.4 Vodní toky v ČR, aneb jakou řeku si zvolit 

2.4.1 Všeobecná charakteristika vodních toků v ČR 

Z naší republiky je voda odváděna do tří moří. Evropské rozvodí Severního, 

Baltského a Černého moře vede právě naším územím, přičemž rozvodnice se 

stýká na Králickém Sněžníku. Rozvodí jednotlivých úmoří pak vedou po 

hřebenech hor a vrchovin. Z Králického Sněžníku odvádí Morava vodu přes 

Dunaj do Černého moře, polské prameny na severních svazích do Odry a 

Baltského moře a potoky s Tichou Orlicí přes Labe do Severního moře (ll, 22). 

Česko je území relativně velmi malé, přesto zde jsou odtokové poměry rozdílné 

v různých částech naší země. Je to způsobeno mnoha faktory. Odtoky vody 

zpomaluje zalesnění, oblasti mokřadů, kde voda zůstává jako zásoba 

v rovinatých oblastech. Zjednodušeně řečeno, čím větší spád toku, tím voda 

rychleji odteče, a naopak. Teče-li řeka lesnatou krajinou, vydrží zde voda déle. 

Překážky v korytu řeky jen málo omezí odtok (výjimkou jsou přehrady, ale ty 

jsou na řekách z jiných důvodů). Nejvodnatější dobou je u nás většinou jaro. 

Sníh z hor zásobuje vodou horské úseky, ale také nížiny (ll, 22). 

Pokud budeme zkoumat možnosti splouvání řek, všimneme si v určité četnosti 

krátkých oblev v prosinci či únoru, kdy na krátkou dobu se objeví dostatek vody 

v řekách některých oblastí. Využívají ji však jen skalní vodáci. Deště se 

předpovídají obtížně. Republika je rozdělena vodohospodářsky do jednotlivých 

povodí, podle největších řek jsou to povodí Labe, Odry, Ohře, Moravy a Vltavy. 

Tato hlavní povodí pak můžeme rozdělit podle velkých řek podrobněji, na 

povodí Lužnice, Otavy, Ohře, Berounky a další. Velikost povodí má také velký 

vliv na sjízdnost, respektive období optimální sjízdnosti řeky. Řeky s velkým 

povodím mají vyrovnanější odtoky a vodní stav bývá v řece pro vodáky příznivý 

celý rok, bývá tomu u řek typu Vltavy, Lužnice atd. Řeky nebo spíše potoky 
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s povodím větším jak 100 km2 mohou být splavné jednou i dvakrát ročně, čím 

větší povodí, tím častěji jsou splavné (8). 

2.4.2 Jednotlivá povodí v Čechách 

Povodí Labe - odvodňuje oblast Krkonoš a dalších severních hor Čech a 

zároveň západní část Českomoravské vrchoviny- na horních tocích najdeme 

vodu nejčastěji od února do dubna, na klidnějších dolních tocích pak i v raném 

létě, u větších řek po celý rok. Pokud se vydáme na vodu do Krkonoš na jaře 

v období od března do května, můžeme splouvat horní toky Jizery, Labe, 

Jizerky, Mumlavy, Úpy, Malého Labe a dalších menších toků, pokud zde není 

plavba jinak omezena ( Národní park ). V raně letním období často najdeme 

vodu na středním Labi, střední Jizeře, dolní Úpě a menších přítocích Jizery jako 

je např. Oleška či Mohelka. V letním období, kdy hledáme toky pro delší splutí, 

můžeme využít tok Jizery pod Malou Skálou, Labe pod přehradou Les 

Království. Pouze na jeden nebo dva dny nám vydrží úsek na dolní Úpě pod 

Českou Skalicí. K povodí Labe přiřadíme i oblasti Orlických hor, odkud stékají 

obě orlice s přítoky. V létě je pak dostatek vody na dolním toku Orlice spojené 

pod Týništěm a také na Tiché orlici pod Chocní. Tam se všude můžeme vydat 

s otevřenou kanoí. Další oblasti povodí Labe jsou jeho přítoky na středním a 

dolním toku. Většinou se jedná o menší toky, které však mají vyrovnanější 

odtoky. Můžeme sem zařadit Cidlinu, Mrlinu, Ploučnici a Bílinu. Třetí oblastí 

patřící do povodí Labe je oblast Českomoravské vysočiny a okolních vrchovin 

jako jsou Železné hory, část Žd'árských vrchů a další menší útvary. Jedná ve 

směs o levostranné přítoky Labe jako je Chrudimka, Doubrava a menší toky. 

Zbytek Vrchoviny patří do povodí Moravy. 

Povodí Vltavy - Vltava odvodňuje zbytek patřící do povodí Labe jako jeho 

největší přítok a je vhodné si jí rozdělit na jednotlivá povodí velkých řek. tj. 

Horní Vltavu, Otavu, Lužnici, Sázavu a Berounku. 
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Povodní horní Vltavy a Otavy - horní Vltava a Otava odvodňují Šumavu a 

okolní hornatiny. Tání na Šumavě způsobí dostatek vody na horních tocích 

někdy až do května, dolní toky jsou splavné celý rok až na výjimky. Je pravda, 

že na území Národního parku Šumava je plavba omezena jen na dvě řeky, a to 

na Otavu a Teplou Vltavu. Omezení je dáno časem a vodním stavem. 

Podrobnosti najdeme u jednotlivých toků. Vodní stavy jsou příznivé na řekách 

této oblasti opět na jaře, většinou do dubna v nižších polohách (Blanice, Spůlka, 

Volyňka, Ostružná a další). Na některých řekách déle, což je případ Otavy na 

horním toku a samozřejmě Teplé Vltavy. Pod Čenkovou pilou je voda často do 

května. V Lenoře na Vltavě i celé léto, pokud není výrazně sucho. To je také 

důvod, proč Vltava v úseku mezi Lenorou resp. Soumarským mostem, Vyšším 

Brodem a Českými Budějovicemi je nejnavštěvovanější českou řekou. Otava 

pod Sušicí, odkud je splavná po celý rok, je také hojně navštěvována v létě. 

K tokům patřícím do této oblasti patří i menší toky, které jsou sjízdné na jaře 

nebo po deštích. Mezi ně patří Lomnice, Skalice jako přítok Otavy, Polečnice, 

Kremže a další potoky posilující tok Vltavy. Mezi nimi je určitě významná 

Malše, kde průtok na dolním toku je ovlivňován přehradní nádrží Římov a pro 

horní tok s přítoky platí pravidla jako pro ostatní horní toky - tedy sjízdnost na 

jaře a po deštích. Také v povodí horní Vltavy a Otavy najdeme vodní díla. Pro 

vodáky občas vypustí vodu Lipno i jeho vyrovnávací nádrž, VD Husinec na 

Blanici, a na menších tocích je jejich význam omezený. Vyplatí se však sledovat 

informace např. o vypuštění rybníka Labuť na Kostarickém potoce je 

pravděpodobné, že se zvýší průtok na Lomnici. 

Povodí Lužnice - už ve jménu je patrné, že charakter krajiny, ze které pochází a 

kterou protéká, mívá mimo extrémně suchého léta vodu stále. Horší je situace na 

jejím dolním toku pod Táborem, který je přece jen více kamenitý a potřebuje 

tudíž vody více. Zde v suchém létě často kličkujeme mezi kameny. Přítoky 

Lužnice mají vodu v létě výjimečně, přestože se jedná o toky nikoliv z vyšších 

kopců, potřebují déšť pro splavnění. Mezi ně patří Smutná. Větší Nežárka je 

prostřednictvím Nové řeky splavná i v létě ve svém dolním toku, taktéž i 

pramenné zdrojnice Nežárky a několik menších potoků. Pokud však zaprší, je 
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odtok z Lužnice pomalejší a voda se zde drží déle. To proto, že se jedná o tok 

s malým spádem, kde odtoky jsou pomalé. V této oblasti nenajdeme toky 

extrémní obtížnosti, což je dáno charakterem krajiny. V této oblasti nejsou žádné 

přehrady, spíše zde nalezneme rybníky. Ale i ty mají pro vodáky význam, 

například vždy na podzim v průběhu druhé poloviny září a začátku října jsou 

vypouštěny některé rybníky a tím zvyšují průtok v Lužnici, Hamerský potok je 

splavný díky rybníku vždy první víkend v říjnu a našli bychom určitě i další 

příklady. 

Povodí Sázavy - je svými vodními poměry podobné odtokům řek odvádějících 

vodu do Labe z Vrchoviny. Nakonec nedaleko Doubravy pramení Sázava. 

Splavných přítoků Sázavy je málo a patří spíše mezi výjimečně sjízdné toky, 

snad s výjimkou Šlapanky, kde stačí již mírně vyšší vodní stav. Trnava, Sázava 

či Želivka mývají vodu na jaře a po deštích. Samotná Sázava má dva obtížnější 

úseky, vynecháme-li horní tok ze Žďáru nad Sázavou, který je opravdu sjízdný 

jen na jaře nebo po deštích. První je pod světlou nad Sázavou, peřeje Stvořidla, 

krásný a krátký peřejnatý úsek, který za malé vody je možné sjet i s otevřenou 

lodí, ale za vyšší vody se rychle stává nebezpečným. Sázava pak pokračuje 

mírným spádem vyrovnávaným jezy ke Krhanicím, kde začíná krásný kaňon 

směrem k Praze, zde za vysoké vody narazíme na peřeje obtížnosti až WW III. 

Za běžné letní vody je to kamenitá dvojka a za minimálních průtoků je nutné 

plout náhony jezů. Na to pozor, v náhonech. I když je to označeno hrozí vždy 

určité nebezpečí. Pod Ledčí nad Sázavou až k soutoku s Vltavou bývá Sázava 

splavná po většinu roku. V povodí Sázavy nejsou příliš přehrady využívány 

vodáky. Najdeme zde spíše malá vodní díla, která z tohoto pohledu nemají 

význam. 

Povodí Berounky - vzniká soutokem čtyř řek v Plzeňské pánvi, odvádí svými 

toky vodu z rovin nebo mírně zvlněných oblastí a z Českého lesa. Řeky jako 

Radbuza, Úhlava nebo Mže jsou splavné relativně často, stačí jen mírné deště 

nebo tání a voda zde déle vydrží v říčních korytech. Menší přítoky počínaje 

Ú slavou a Střelou a dalšími menšími toky - Litavkou, Kačákem, Kosovým či 

44 



Rakovnickým potokem, mají vodu tak jen po deštích nebo za rychlého tání 

sněhu v rovinách. Řeky této oblasti mají poměrně malé spády, obtížnější úseky 

se zde nacházejí výjimečně a proto odtoky vody jsou pomalejší. Pokud 

Berounka stoupne po deštích, voda odtéká pomaleji a v létě vydrží i týden. 

Samotná Berounka je splavná bez problému po celý rok. Podobně je na tom i 

dolní tok Radbuzy a Úhlavy s výjimkou suchého léta. V případě přehradních 

nádrží vodáci využívají Žlutice na Střele, Nýrsko na Úhlavě a občas Lučinnou 

na Mži či Hracholusky, což nebývá pravidelné. 

Povodí Ohře - jeho řeky převážně odvodňují Krušné hory, částečně pak oblast 

Doupovských vrchů a labských rovin. Na horních tocích stékajících z Krušných 

hor je optimální vodní stav v jarních měsících březen - duben nebo po deštích, 

Ohře pak bývá splavná po celý rok. Její průtoky jsou regulovány přehradami na 

horním toku, kde jedna je na samotné Ohři a dvě na jejich přítocích. Pod 

Nechranickou přehradou se Ohře příliš často nesplouvá a voda je zde stále. 

V horské oblasti najdeme i obtížnější toky - Rolavu, Bystřici, Rotavu, 

Chomutovku, Praženský potok a další. V méně zvlněných krajinách a nížinách 

pak toky méně náročné jako Liboc, Teplou, Blanku některé další. Z přehrad je 

nejvíce ovlivňováno Ohře, tři přehrady na horním toku regulující průtok v řece a 

nestává se, že by řeka byla nesplavná. Na druhé straně již mírně vyšší stav 

zvyšuje nebezpečí na pověstných jezech na Ohři v Tučnicích a Radošově. Další 

přehrady v povodí jsou na Teplé a jejich přítocích. Pro vodáky jsou využitelné i 

dvakrát do roka. 

(ll, 22) 

2.4.3 Vodácký průvodce a kilometráže 

Kilometráže vodních toků 

Jsou to publikace, které přinášejí závažné informace o vodních tocích dané 

oblasti ze zorného úhlu kanoistů, vodáků, vodních turistů. Jsou zpracovány v 
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různých formách a poskytují množství informací o vodním toku, resp. o 

bezprostředním navazujícím okolí. Množství a kvalita informací závisí na 

pečlivosti zpracování tématu (2, 7, 14). 

V kilometrážích můžeme najít obvykle tyto údaje a popisy: 

- situační náčrtek, popisující daný úsek, či tok 

- stručný popis řeky 

- kilometrový údaj důležitých orientačních bodů (mosty, osady, jezy, 

komunikace, ... ) 

- stupně obtížnosti jednotlivých úseků 

- umístění vodočtů s údajem minimálního vodního stavu sjízdnosti 

- výraznější překážky (jezy, vodní stavby), obtížnější místa s určením 

směru jízdy či místa přenášení 

- nadmořskou výšku orientačních bodů pro příp. výpočet spádu 

- tábořiště, kempy, ubytování, zásobování 

- doporučená místa startu a ukončení plavby 

- stručné údaje pro kulturně poznávací činnost 

Vodácký průvodce je obdobou kilometráže, specifikovaný na jeden nebo několik 

vodních toků (kilometráž popisuje spíše oblast, obsahující souhrn těch kterých 

vodních toků, např. Vodácký průvodce Lužnice a Nežárky). Charakteristika 

okolí je výraznější, jsou přesněji dána východiska pro poznávání přírodních a 

kulturních zajímavostí. Průvodce bývá navíc obohacen o historický pohled na 

popisovanou oblast, jakož často i o stručné základy jízdy na lodi (2, 7, 14). 

Kilometráže i průvodci časem zastarávají. Je proto nutné brát údaje s určitou 

rezervou a v nepřehledných obtížnějších úsecích pozorně sledovat řeku před 

sebou, případně úsek ze břehu prohlédnout. Vznikají nové vodní stavby, jezy, 

kanály, regulace, mosty, mění se charakter řeky. Tyto objekty rovněž i chátrají, 

stárnou a rozpadají se (14). 
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2.4.4 Vhodné řeky z hlediska vodní turistiky pro tělesně 

postižené 

Informace o vodních tocích v Čechách jsou velmi dobře zpracovány na 

internetových stránkách (22, 23, 24, 25). 

Na základě získaných informacích z řízených individuálních rozhovorů, které 

jsem vyhodnotil v praktické části mé práce, uvádím jako příklad dva úseky 

vodních toků viz (Přt1oha č.2 a č.3). Tyto úseky vodních toků se objevovaly 

v řízených rozhovorech s respondenty nejčastěji a zároveň o nich můžeme 

tvrdit, že jsou vhodné pro vodní turistiku vozíčkářů. 
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3 Cíl a úkoly práce 

3.1 Cíl práce 

seznámit se specifiky vodní turistiky vozíčkářů 

pomocí teoretických poznatků, objasnit složitost dané problematiky 

najít vhodné úseky vodních toků v Čechách pro vodní turistiku vozíčkářů 

3.2 Úkoly práce 

nastudovat problematiku 

vybrat sledovaný soubor 

vybrat metodu pro výzkum 

provést a vyhodnotit šetření 

3.3 Metodika 

Soubor 

Sledovaný soubor tvořilo 10 tělesně postižených vodáků (s různou výškou 

transverzální léze míšní, kteří měli již osobní zkušenosti s vodní turistikou) 

- 2 ženy a 8 mužů ve věku od 27 - 52 let. 

Metodika 

Soubor budeme zkoumat pomocí řízeného individuálního rozhovoru s 10 

klienty s tělesným postižením s různou výškou transverzální lézí míšní. 

Řízený rozhovor byl sestaven podle doporučované metody (4), (viz kap. 

4.2). 

Hodnocení 

Výsledky potvrdí nebo vyvrátí předem stanovené pracovní hypotézy a 

zároveň přispějí k porozumění dané problematiky. 
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4 Praktická část 

4.1 Metoda výzkumu a volba vzorku 

Metoda řízeného individuálního rozhovoru 

Základní metodou pro získání údajů byl řízený individuální rozhovor (4) (viz 

Příloha č.l). Otázky jsem volil na základě získaných podkladů a po prvním 

zkušebním rozhovoru jsem výběr otázek upravil. Bylo vytvořeno 19 otázek. 

Otázky jsou otevřené s volnou odpovědí. Rozhovor je anonymní. Záznam 

rozhovoru byl pořizován pomocí diktafonu během vedení rozhovoru. Pro 

potvrzení či popření mých hypotéz byly důležité tyto konkrétní otázky: 

Otázka č.1 : ,,Jaké řeky jste absolvoval( a)?" 

Otázka č.2: "Které z těchto řek - úseků řek se Vám zdál nejobtížnější a které 

naopak nejlehčí?" 

Otázka č.3: "Co byste mi mohl povědět k překážkám a nebezpečím na řekách, 

které jste sjížděl?" 

Otázka č.4: "Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl pro kanoistiku zdravotně 

postižených?" 

Otázka č.S: ,,Jak hodnotíte přístupy tábořišť?" 

Otázka č.6: "Jaké bariéry byste v tábořišti hodnotil jako nejproblémovější, a 

které by se naopak se daly odstranit okamžitě?" 

Volba vzorku 

Respondenty pro svůj výzkum jsme získali prostřednictvím jednotlivých center 

pro lidi se zdravotním postižením (Kontakt Bb, Centrum Paraple, Sdružení 

vozíčkářů, Obchodní akademie Jánské Lázně), které nám poskytly seznamy lidí 

s tělesným postižením. Telefonicky jsem je kontaktoval a celkem 10 osob 
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souhlasilo s účastí na řízeném rozhovoru. Výběr respondentů byl limitován. 

Každý z respondentů musel být vozíčkář a měl již zkušenosti s putováním po 

řece na kanoi, kajaku nebo raftu. Respondenti byli všichni s tělesným 

postižením, ale s různou výškou transverzální léze míšní. 

Základní údaje o skupině: 

- Celkový počet respondentů: 1 O 

-Věkový průměr skupiny: 33let 

- Nejnižší věk: 23 let 

- Nejvyšší věk: 52 let 

Z důvodu zachování anonymity (ochrany osobnosti) neuvádím jména 

respondentů. Přiřadil jsem jim pojmenování vodák 1 až vodák 10. 

4.2 Hypotézy výzkumu 

Před zahájením výzkumu jsem si stanovil tyto hypotézy: 

Hypotéza č.l 

Předpokládejme, že je obtížné najít vhodnou řeku pro vodní turistiku vozíčkářů. 

Hypotéza č.2 

Předpokládejme, že vodní turistika je pro člověka vozíčkáře velké dobrodružství 

a pobyt v přírodě mu dává energii do života. 

Hypotéza č.3 

Předpokládejme, že tábořiště na našich řekách nejsou přizpůsobena pro vodní 

turistiku vozíčkářů. 
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4.3 Výsledky výzkumu 

Metoda řízeného individuálního rozhovoru 

Osobní data 

Úvodní otázky dotazníku zjišťovaly osobní údaje - pohlaví, věk, zaměstnání, 

rozsah postižení. 

Graf 1, graf 2 je zde zobrazeno rozvrstvení dotazovaných podle pohlaví, kde 

v poměru 8:2 převažují muži nad ženami. Graf 2 zobrazuje rozdělení podle 

zaměstnání, kde většinu tvoří zaměstnaní. 

Graf 1: Charakteristika souboru podle pohlaví 

80% 

l!l mužl 

!!l ženy 

Graf 2: Rozdělení respondentů podle zaměstnání 

10% 
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Graf 3 znázorňuje dělení podle věku, kde věková hranice se pohybovala mezi 

23 až 52 lety a průměrný věk činil 33 let. Tab. 1 charakterizuje respondenty 

podle lokalizace postižení páteře, kde v nadpoloviční většině převažuje 

poškození bederní páteře. 

Graf 3: Rozdělení respondentů podle věku 

1!1 23- 30 let 

1!131- 40 let 

o 41-55 let 

Tab. 1: Počet respondentů podle lokalizace postižení páteře. 

získané postižení krčníp. hrudníp. bederníp. 

počet 1 3 6 

v procentech 10 30 60 

Graf 4 a graf 5 charakterizuje skupinu z hlediska celkové doby provozování 

vodní turistiky a zobrazuje kolikrát ročně (jezdí respondenti na vodu). 
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Graf 4: Doba provozování wdní turistiky 

1-3 roky 4- Slet 6 a více let 
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Graf 5: Počet vodáckých akcí za rok 
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počet respondentu 

Odpovědi na klíčové otázky jsem vyhodnotil takto: 

Tato část šetření se zaměřuje na 6 otázek z řízeného rozhovoru, které jsme si 

předem stanovili. Jsou klíčové pro potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. 

Tab. 2 zobrazuje odpovědi na otázku č.l "Jaké řeky jste absolvoval(a)". Z 

dotazovaných respondentů absolvovalo 80 % Vltavu a 70% Sázavu. 

Tab. 2: Počet absolvovaných řek 

Vltava Sázava Berounka Ohře Otava 

Vodák1 • 
Vodák2 • • • • 
Vodák3 • 
Vodák4 • • 
Vodák S • 
Vodák6 • • • 
Vodák7 • • 
Vodák S • • 
Vodák9 • • 

Vodák10 • • 
Součet 8 7 3 1 1 
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Na otázku č. 2 ,,Který z těchto úseků řek se Vám zdál nejobtížnější, a který 

naopak nejlehčí" 

respondenti odpověděli: 

1) Nejobtížnější úseky 

Sázava: (Týnec nad Sázavou- Pikovice) - (5) 

Vltava: (Vyšší Brod- Český Krumlov) - (2) 

(Lenora - Soumarský most) - (1) 

Respondenti dodávají, že uvedené úseky jsou náročnější na fyzickou kondici 

a zkušenosti vodáka, nikoliv nevhodné pro lidi s výše uvedeným postižením 

(číslo v závorce udává počet respondentů, kteří tento úsek již absolvovali a 

hodnotí ho podle svých vlastních zkušeností). 

2) Nejlehčí úseky 

Vltava: (Horní Vltavice - Soumarský most - Pěkná) - (5) 

Berounka: (Roztoky u Křivoklátu - Žloukovice) - (3) 

Tab. 3 zobrazuje odpovědi na otázku č.3 "S jakými překážkami jste se setkal na 

řekách, které jste sjížděl". 90% respondentů uvádí, že nejobtížnější překážkou 

jsou jezy. Největší problém vzniká při nutném přenášení lodí, vše je závislé na 

souhře a šikovnosti asistentů. Problém s jezy můžeme tedy ovlivnit a eliminovat 

případné nebezpečí. Peřeje a kameny kladou vyšší nároky na techniku jízdy a 

vlastní zkušenosti vodáka . 
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Tab. 3: Nejobtížnější překážky na řece. 

Jezy Peřeje Kameny Napadané stromy Nízký stav vody 

Vodákl • • 
Vodák2 • • 
Vodák3 • • • • 
Vodák4 • 
Vodák S • • • 
Vodák6 • • 
Vodák7 • • 
Vodák S • • • • 
Vodák9 • • 
VodáklO • • 
Součet 9 5 4 4 2 

Graf 6 charakterizuje odpovědi na otázku č.4 "Co Vás vedlo k tomu, že jste se 

rozhodl(a) pro kanoistiku zdravotně postižených". 50% respondentů udává jako 

důvod pohyb v přírodě. Doplňovali, že vodní turistika jim poskytuje možnost 

poznat přírodu z jiného úhlu pohledu. Pohyb přírodou při putování po řece je pro 

většinu silným prožitkem. 
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Graf 6: Důvody provozování vodní turistiky 

1 

pohyb v přírodě dobrodružství společnost 
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Graf 7 charakterizuje odpovědi na otázku č.5 ,,Jak hodnotíte přístupy tábořišť". 

80% respondentů hodnotí přístupy tábořišť záporně. 

Graf 7: Hodnocení přístupu do tábořišť 

kladně 

Graf 8 charakterizuje odpovědi na otázku č.6 "Jaké bariéry by jste v tábořišti 

hodnotil jako nejproblémovější". 80% respondentů uvádí, že nejproblémovější 

jsou bariéry v přístupu k sociálním zařízením. 

Graf 8: Nejproblémovějšf bariéry v tábořišti 
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S Diskuze 

Průzkum, který jsem realizoval na skupině s tělesným postižením (s různou 

výškou transverzální léze mfšní) nebyl od začátku úplně snadný. Velký problém 

nastal při získávání respondentů. Není možné provádět tento průzkum na jedné 

skupině lidí, kteří společně absolvovali putování po řece, výsledek by nebyl 

objektivní. Oslovili jsme více organizací (Kontakt Bb, Centrum paraple, 

Sdružení vozíčkářů . . . ), které pořádají několika denní putování po řece. Metoda 

řízeného individuálního rozhovoru je časově velmi náročná, ale nespornou 

výhodou je, že v průběhu prvních rozhovorů můžeme upravit otázky tak, 

abychom získali co nejvíce informací potřebných pro objasnění dané 

problematiky. 

Věkový průměr skupiny je 33 let, nejnižší věk 23 let a nejvyšší 52 let. Z těchto 

údajů můžeme usuzovat, že věk není žádnou překážkou ani limitujícím faktorem 

pro vodní turistiku vozíčkářů. Sledovaný soubor tvořilo 1 O vozíčkářů (80% 

muži, 20% ženy), kdy v 60% převažovalo poškození bederní páteře, 30% tvořilo 

poškození hrudní páteře a zbylých 10% představovalo poškození krční páteře. 

Zároveň výše transverzální léze mfšní není limitujícím faktorem, neboť výše 

léze se pohybovala od C7 až po lA. Každá z diagnóz má svá specifika v užívání 

speciálních pomůcek. Mnohdy stačí odstranit sedačku a posadit vodáka s 

postižením na dno lodi s využitím opěrky zad pro lepší oporu při záběru. 

Můžeme improvizovat přímo na místě, např. různé fixace pro lepší držení pádla, 

suché zipy pro lepší stabilitu v lodi apod. Speciální pomůcky, které vyžadují 

přestavbu celé lodi případně zásah do konstrukce, nikdo nepoužíval. Lepší 

uchopení pádla bývá často zajištěno speciální úchytkou na pádlo. Tyto úchytky 

(poutka) používají osoby kvadruparetické nebo osoby s podobnou diagnózou. U 

některých druhů postižení (např. při omezeném pohybu zápěstí nebo ruky) je 

důležité používat pádla, kde vzájemný úhel listů lze podle potřeby nastavit. 

Výše uvedené úpravy se dají provést na místě a nejsou časově náročné. 
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Sportovní činnost zvyšuje odolnost jedince a napomáhá překonávat zátěž 

v pracovním, veřejném i soukromém životě (12). Dle výzkumu se 50% 

respondentů rozhodlo provozovat vodní turistiku z důvodu volného pohybu 

v přírodě, 30% především pro dobrodružství a zábavu, 20% upřednostňuje 

možnost být ve společnosti. Kábele (12) tvrdí, že tělesná výchova a sport 

přispívají k možnosti žít plnohodnotný život včetně aktivního zapojení do 

rodinného života, pracovního procesu a společenských funkcí. 

Z výsledků rozhovoru dále vyplynulo, že nejproblematičtější překážkou na řece 

jsou jezy. Tuto překážku uvedlo 80% respondentů. Ostatní uváděli peřeje, 

kameny a padlé stromy. Pro bezpečné putování po řece je důležité předvídat 

možná nebezpečí a vždy si před nebezpečným úsekem vše dobře rozmyslet a 

zbytečně neriskovat převržení lodě. V případě, kdy k této situaci dojde, je nutné 

dodržet postup při záchraně v následujícím pořadí. Po opuštění lodě nejdříve 

zachraňujeme a dáváme dopomoc postiženému členu posádky, poté 

zachraňujeme loď, pádla a materiál. Každý vodák, který se pustí na divokou 

vodu by měl absolvovat výcvik na klidné vodě a vyzkoušet si základní techniky 

pádlování. Ukázalo se, že výuka musí být zahájena tam, kde jsou pozvolné a 

mělké břehy, nebo kde jsou instalovány schůdky, abychom v případě 

nežádoucího převrhnutí neměli problémy se záchranou. 

Používání vhodného oblečení patřilo mezi nejčastější doporučení, které 

respondenti uváděli. Poukazovali na nutnost používání neoprenu, který 

zabezpečuje tepelný komfort, zároveň slouží jako prevence proti dekubitům a 

chrání celé dolní končetiny proti poškrábání. 

Transport materiálu, vozíků a osobních věcí bývá zpravidla zajištěn pomocí 

osobních aut s přívěsem nebo auty typu (tranzit). Respondenti tvrdí, že je 

nespornou výhodou, jestliže řidič auta dopravující materiál je neustále 

k dispozici, neboť se eliminují organizační problémy s přepravou. 
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Na základě výsledků řízeného rozhovoru můžeme předpokládat, že není problém 

najít vhodnou řeku nebo její poměrný úsek pro vodní turistiku vozíčkářů.Tímto 

jsme vyvrátili předpoklad u hypotézy č. 1. Mezi nejčastěji uváděné úseky patří: 

Vltava (Lenora - Soumarský most - Pěkná - Vyšší Brod - Rožmberk nad 

Vltavou - Český Krumlov) a Sázava (Hvězdonice - Týnec nad Sázavou -

Pikovice). Kilometráže těchto dvou úseků (viz Příloha č.2 a č.3). 

Potvrdil se i předpoklad u hypotézy č. 2, že vodní turistika je pro vozíčkáře 

velké dobrodružství a dává vodákům energii do života. 

Tábořiště na našich vodních tocích nejsou přizpůsobena pro vozíčkáře. Bariéry 

při vstupu k sociálním zařízení bývají často velkou překážkou. Přístupy do 

tábořišť a restauračních zařízení byly hodnoceny rovněž jako nevyhovující. 

Tímto se nám potvrdil předpoklad u hypotézy č.3. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit vodní turistiku vozíčkářům a najít vhodné úseky 

pro bezpečné provozování této rekreačně sportovní aktivity. Vzhledem k tomu, 

že k podobnému průzkumu u tělesně postižených vodáků v České republice 

nedošlo, nebylo možné porovnat výsledky tohoto zkoumání s podobným 

výzkumem. 

Nejdříve se musíme zamyslet nad tím, proč si vozíčkáři volí vodní turistiku, jako 

náplň svého volného času a jaký přínos do jejich života tato sportovně rekreační 

aktivita má. Podle Potměšila je v 86 % důvodem, proč se handicapovaní lidé 

začnou věnovat sportu, právě setkání s přáteli, parta, kamarádi (16). Respondenti 

často uváděli právě tyto důvody. Dále se objevovaly odpovědi, které vypovídají 

o příjemných pocitech z volného pohybu v přírodě a dočasné ztrátě handicapu. 

Můžeme tvrdit, že na vodě jsou všichni na jedné lodi a bariéry se rozplynou. 

S přáteli zažívají dobrodružství a společně překonávají překážky, tyto prožitky 

jsou motorem a motivací překonávat bariéry v běžném životě. Tímto se nám 

potvrdil předpoklad u Hypotézy č. 2, že vodní turistika je pro člověka s tělesným 

postižením velké dobrodružství a dává mu energii do života. 

Nejen v literatuře se můžeme setkat s tvrzením, že při plavbě po řece se 

handicap, který vozíčkáři mají ztratí. Všichni mají při této činnosti stejné 

podmínky. Tvrdí to i sami vozíčkáři se kterými jsem měl možnost provést řízený 

rozhovor. 

Velká bariérovost v tábořištích představuje pro vodáka vozíčkáře často největší 

problémy při putování po řece. Z výsledků rozhovorů vyplynulo, a zároveň se 

potvrdilo, že přístupy do tábořišť a bariérovost sociálních zařízení jsou zcela 

nevyhovující. Respondenti často doplňovali, že i tyto překážky se daly zvládnout 

a neměly významný vliv na dobrou náladu a příjemné prožitky z putování po 

řece. Abychom dále přibližovali vodní turistiku nejen vozíčkářům, ale všem 
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lidem se zdravotním postižením, měli bychom si více všímat věcí kolem nás a 

myslet také na vodáky s handicapem . 

V Čechách je mnoho možností, kde můžeme provozovat vodní turistiku, ale ve 

světě vozíčkářů musíme myslet na bariéry, které jsou všude kolem nás. Z těchto 

důvodů je i výběr řeky pro vodní turistiku limitován. Výsledky průzkumu 

jednoznačně ukazují na dva vhodné úseky vodních toků v Čechách, jak bylo již 

uvedeno. Jedná se o Vltavu (Lenora- Soumarský most- Pěkná- Vyšší Brod

Rožmberk nad Vltavou- Český Krumlov) a Sázavu (Hvězdonice- Týnec nad 

Sázavou - Pikovice). Tyto dva úseky můžeme doporučit jako vyhovující pro 

začínající vodáky vozíčkáře. Na základě získaných teoretických poznatků a 

výsledků zkoumání usuzuji, že není tak obtížné najít vhodné úseky vodních toků 

pro vozíčkáře. Podrobnější analýza ostatních vodních toků v Čechách by 

přesáhla rámec a rozsah této práce, ve které však hodlám v budoucnu 

pokračovat. 
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Při1oha č. 1: 

1. Jaká je Vaše diagnóza? 

2. Kolik je Vám let? 

3. Jaká je Vaše profese, čím se zabýváte? 

4. Jak dlouho provozujete kanoistiku, kolik let? 

5. Kolikrát ročně jezdíte řeku? 

6. Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl(a) pro vodní turistiku zdravotně 

postižených? 

7. Jaká je Vaše zkušenost s transportem materiálu, vybavení a osobních potřeb 

v průběhu Vaší vodní turistiky? 

8. Jaké řeky popřípadě úseky řek jste absolvoval( a)? 

9. Který z těchto úseků řek se Vám zdál nejobtížnější a který naopak nejlehčí? 

10. Co byste mi mohl povědět k překážkám a nebezpečím na řekách, které jste 

sjížděl? 

ll. Jaké doporučení byste chtěl předat začínajícím vodákům se zdravotním 

postižením? 

12. Jaké kompenzační pomůcky používáte během kanoistiky a kdo Vám pomohl 

s úpravou lodě? 



13. Co mi můžete povědět k sociálnímu zařízení, které jste během putování po 

řece navštívil? 

14. Jak hodnotíte přístupy tábořišť. 

15. Jaké bariéry byste v tábořišti hodnotil jako nejproblémovější a jaké naopak 

by se daly odstranit okamžitě? 

16. Pomineme-li bariéry v tábořišti, která pozitiva Vás zaujala? 

17. Jaké změny byste navrhoval( a) pro zlepšení tábořiště z Vašeho pohledu? 

18. Jak jste vnímal( a) odezvu ostatních vodáků na řece? 

19. Používáte-li doprovod, našel jste si ho sám nebo se někdo nabídl? 

- měl Váš doprovod již zkušenosti s kanoistikou zdravotně postižených? 
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396,3ls !Jšl Lenora vl HotdnA ~ I> vl + (755 m n. 11.) leflola 

vl fiQ8fl vl leflola 300 m vl • alp ,.. 
395.8 m v o,a 11 N v1 A leflola - HouW \'P + núleduíl 

ntko11c S1P "' 
394,3 .. ftasnlce + 50 m ][c zaeétek HP$ v úseku nevystupovat 

na bfeh mimo misii k UJn1J Ultené 
393,41p kryti břv. recllte, býv. ., sldjrny vl + • -
390,6 protňený meandr ,.. \'!) 

390,0 ls Scumarský most Vnlaly 5 km vl 
389,8 A. Saumalskj most \'!) vt X vl DQ VP ! Soumalský most 

200 m vl + nikolll s1p "" 
317.5 ][p llolri vp 
383.2 ](ž[mJ ! Odri 600 m vp O Mltvj 1u11 vp I. ztlla Mil§ I 
371,9 .... Volarský p. 
377,6 zbytky mostu I> vl Chlum vl stp -
378,7 .. Sludri VltaYa + 500 m Smoh\ Pec ~ 
373,5 Us Plkn6 800 m vl ... ! PIW 600 m \'P kam. stp "" 
386.0 lllfitlk pM6ho yzdtll w ~ 

363,U vp Novi Pec \'P ... 
363.7 Jú Novi Pec vp ~ ~ MM Pic 800 m \'P ... 

(726 m n. m.) konec IIPS, molnolt plManl kd do VyUibo 
llnldu 

361,11f~ l'lmek 2 km vt & Pernek 1 km vl 
358.0 ... Pllllw vt C!XD vl 
358,1 t;zt Homl P1ri vl ~ vl llliHI Lhola \'!) & 

Homl Plllli 600 m vl 
354,7 ... Jenlb vl @XIQ vt Zadnl Hanly \'!) 

353.0 .& Kdk vl K.tovy Dvory vl OXQ vl 
351,8 OSifW TljVIII, lfrka vl @Cg)( vl 
351.5 & e.n. y l'ol!lnav1 vl @)( vt ][ vt Jtes álllku. §fka jezela 

'4fca nef 1 km - pozor D Wtru I 
35t.2 e.n. v PoUniNf vt ~ox~ 
351,0 llikdk ... 00 a! do Do!nl Vlavice 
m.s Rldllav v1 
345,5 t;zt Do!nl V1llvlc:e vt @X vt Kyl8loY vp !!:" Vftkíly lcflmen 

6 km vp 
331,7 Lojzovy ., vl @Xg vl 
337,5 Flynilulk vp ~ ... vl 
334,3 Pfednl V9b'l • 6xg vp 
330,5l.lpllo vl ~~ vt 
329,5- y 16,0 trtz w U!N lis liD], djle bUn6 blz vody, 

1IJisllcká cesta pod6l a! do VyUillo llnldu 
329,4 .. st1rt sta1omu vp. (705 m n. m.) l)el'll WW 111+ 

k I n6dra2l 
329,211s & ~ vl + 50 m \Wi6v lkGk WW IV 
321.1• v 1,0 likm9"" ! dl ~Q, d6le paJeje WW II-IV 
321.2btv lel. nmt. vMec WW IV Jelezňtk', pokr~Cqi pereje 

WW lH, toWma vl 
327,5 ][p zKitllk prmllo lybnlku 
327.2 ](s L.mvice .." 'll ~ vl ~ .." vl & LGuW.ice vt 
327,0 kliti palej WW ll mezi rybniky (200 m) 
326.1 ,_ v O,t I vilec pod Jezem I 
325,1][p t.oueoviCt vl l)lplma, nflezd do l.cueovlcti kllkidy 

WW IV+, beton. ~ paplmy vl, 3 v6lce I 
325,5 ... VJ (155 m n, m.) cft Sjezdu ~ 
32S.4 Kit •· obllfni propust .vrr~~.· \'P ~~~~ • ww IV 

llonlirluti polllleql, *fln6 DStiVIMnl Pill siiOnri v flall1 
324,5 ... vl - Jkvrra". bmnllý katarakt ww IV+-V + I 

prahl6thJut phdem zaeMek NPft Cemva slina 



324,2 r.tM l1lna 'Vll pel'eJe WW IV 
323,1... vl piiNtcblul pell! ,.scllody" výlazn6 slupni pefeje 

WW IV-V. prtjud vl nebo -. daprM a zpit na sled 
821,7 & Ilit ~ slina vl. s6nl oblfmostl na WW 111-1~ oiM!as 

llnlmJ v Jeelltl 
320,7 1101..: ,.,., vzduli Lipno ll 
311,1 _, v 10,0 lriz ~ I 
31t,G I> vl ..t.. Pod Irizl yp Dů 'Vll .. (550 m n. m.) 
311,71s Vyll Brod yp t)ů)(OQb~ 'Vll lPQ vl & 

Y. Brod ld6lter 100 m vl 
311,5 ]{p ~ I!IOd + 200 m Xp 
317,9 tlll 8119 mljn vp v 1,2 N 'Vll propust JliQhMdnout I, pefej 
317,4 )[f ID5I 
314,1 .:Jt v 1,5 N yp llofrí mlýn - Herbertov, ~ pefej 200 m 
314,4 .. nl1en a vtiU Vltavice 
312,8 A U lllvMI'IIk lt vl c1PJb VllaVy + 50 m ... Rybnlckj p. 
308,1 Dů)( \f mCi11k RmnDrka 
308.7 ][s [IIlJ ~. llcdmberk yp vl )(DQ vp vl ~t) vl o 

\ft! 'Vll 
301.5.:Jt v 1,4 N vl pcohlidnoul propust I 
307,2 ][c + %00 M A U Nujdy vp Slp ""' 
2H.OA l'od e.rt.n yp + 100 m ow ... BrW. Branni vl liJ)( vl 

u Flka %00 nt vl 
295,1 Us U1DA 'Vll I> vp ~ 'Vll 
214,3 ][s Yiemify 2.5 km vp 
292,7 A Na Plsk6rni vl ŮIP)(Q vl 
219,5 ][s + 100 m lp papfma Vělfnl vl 
211.3 .:Jt v 1,1 PeeluMký mlýn (u paji1rf VělfnO 
218,1 ][p VltJnl vl flQ)(~ vl 
217,8 ][ poiiUbf + 100 m I potttmf + 100 m ls 
216,4 .:Jt v 1,5 jez Konopa 
215,5 A IIOY6 Spoli vp 
214.8 IIJt v 1.1 ][p kryti bjv. lliChlt, Na rechlch, 

e.Skt Kllllllov v1 vp 
214.2 Us rDOl Cesk1 KnlmloY vp v1 O~~ vp vt 
284.0 !Jit v 1 ,o I u l.iy 
213,6 ][s Linecký mast 
283.1 ... vp .~ clra", mo2no pron6sl 80 m vp soutěskou pod 

lvadem a zkrMil Si 1faSu o 1,1 km pfenesenlm 2 jezů 
213,0 tlJI v 1,5 N vp Mrázkův riýn. propusl prohléGiout 
212,81s etskj Krumlov cenlnlll vp ~~ vp vl 8000 vp 
212.5 tt-. v 1,5 N vp U Jel111i livky ..., IJIOPIISIIII + 100 m l[p 

Jeleni Ma )( vp 
212,2 ][s Wellnický most Latrán vl, cenlnrn vp 
212.0 kam. pril "" ,,Myli dlla" vp 
211,1 ](p + 150 m .:3 v 0,4 "~~ U jatek + vl 
211,4 ][s + 100 m .. Poleeniee 
211,21s IIDJIJI.m kam. pelej 
210.61s u trojiCe + 800 m ls tov 
275.1 t) s. lpicl vl skiy 
272,6 oslfOV Npe "" vl .... Jhcký p. 
271,1 ..t.. Hal:ienda vl O vl 
270,4 Xs!B: Rlijov vp 0)(~ vp zaCiltk CHKO Blnký les 

+100m práh"'= 
269,0 lllt v 1,6 N vl I + 
261,6 Xs (v oprav6 2005) Zlali Koruna vp vl Q)(~ vl 
261,5 A Zlili Klll'lllíl vp ll) vp (2 libofillll na 100 m) 
264,2 smola U Rohana ~ peftJcy + 200 • O llohancwa skMa 
251,1 A Podndský liP vl I.!::J Divti kmitl 1 km vl O kellskt 

oppidllll 1,5 km vl 
258,6 .. Klemlll 
25U samota u cey vl 
255,1 osbav, zllylky je2U Podraz 
255.3 A Pom6w vp liP vp pe1lj + 500 m samola U Rybáka vl 
252,5l!::J MldkMc vp 
250,1 tl1l prolr!tný .. vl u RybO 
250.0 tl• v 2.3 N vp ft Zilkl1v mlýn IINi 'IP 
241,1 A Bartov n. Vl Vl liP \<1 ... tlst;lmy Bl'ezl vp 
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111.7 ~ lfellla ~ vp + 50 111 O v 1,1 X + 50 m A Horka 
-IQiavp 

105,UUKauplcllvl 
105,2ls!l211 ~ vl ZruC nad S6tMu Vll ~ vp ů 

~ lZiiie ll. s. 400 111 vp 
105.0 I pa!MI .. OllrMkj p. 
104,4 clliiiM oadl 200 111 ~ O)( llldlan ~ 
104.0 I pa~ru~~~ + eoo m & Znt za6lla 100 "' vp 
101.2 ._. v 1,5 N vp I Chůlflce IPQ 1.2 lun vp 
..... 2Jivka+3km .. ~, 
12,1 Dt v 1,5 N vl ~$OOLWskf mljn 3J ~ & Sti'ecllov n. S. 

100m vp 
92,5 lp 
R,l tU v %,0 N vp, {ql!j aportovnl J1111PUSt uprodld - u W I 

Qcov vl piYM' vl ... ~ p. 
11.5 ls u pi'ld a :ra I ~ K&cov v1 ~ vl & 

K6cov 50 ,. Vll 
17.2 ls ~ vp + 7UO m ](sU!J K6cov 300 m VJI .. l.oli1lkt P. 
13,2 WJf v 1,3 ll Pttrllalv maat Tidld:e 3 kin vl & Vrlnlct 

100 m vp 
12,1 .. Padvedlf p. liS l9 vp 
11.3 o v 1,2 hp w t.flzl:llllw 
71,1 Uf v 1,3 ll Sobilln + 100 111 ]{s Sabilil vp )(~ vp & 

Selltiill 400 111 vp n.• s1p .,. a A SobHin • hfllll v1 
71,7 • s1p ,. • 100 m .. Blanice vliltlmllli 
75.9 ls[]ll] Ceský Sternberk vp vl Q vp vl ~ vl 7l 

4GO m vl &e. atenmerk 100 111 vp 
75.5 nt v 2,0 N vl X ft :ra W paa, 6zk6 spartnrnli propust 

upriiSilld • 
72.0 .. Kfelickj p. + 1,5 lem & Rataji lVIII 100 m vp 
&t.l D !ml m & 11a1ai1 250 • vp & - zut 200 m vp 
69,5 A Na ~!etin~ vp D vp Rataje nad Súlvoll 700 111 vp 
m~w 700 m vp I!:! Pllkltljllt lem vp 

19,1 0t v 1,5 N vp ll pfell6ěenf 
68,1 fi.Jf v 0,9 I Kuchelllk A>ťŮ vp 

17.3 Ull v 0,71 vp I prMIInf l.edlello vp ~ vp 
17.2 Ia l.ldiCkll vp I!:! Tlllmbelk 4 km vp + 180 ll A l.tddG vp 
&11,1 lldčkl tOO m vl + (295 m n. 111.) )( vl souvilli 

chiiM zMiavbl 
11,1 1p A aparllrd Sanllple mců vp & Slmoplt 300 m vl 
110.1 A Oladl • ftcl SílM vp • 100 m ](p 
60,4 O v 1.7 N vp SIIIIOPII 
eo.o A Samapae vp @)( vp 
58,6 A U llnovky vl SlcUI 1 km vl 
58,1 A Bulln vp 
58,0 O v 1,3 H vp Budln I 
57,4 A KN14* vp O vp + 300 m .. Wk:ký p. 
51,2 Dt v 1,4 N vl I Kavllier, sklírlly vl + 100 m l[p 
54,7 A Pod KIM!nm vl + 50 11 illl v 1.6 X I Ozki spor10Vnl 

prGJlllll v1. smva - C.ni Buáy !. smva vp 
54,4 )[p 
54,0 ](sl]]l S6zM vl tem6 Budy vp )(8lJQ1; vp 'tll @~ vl M 

vp SáM r.. Bliti 800 m vl& smva zast 300 m vt 
50,1& PWily 150 m vl + 100 m RS vl 
41,1 tU v 1,5 N vp IPys~uJe.ty spartovnf propust UIIOSlfed J1Z11 

ll + 100 m & Stffbmá Slallce 50 m vl 
48,7 ](s Stfibmll Sladic:e 2,5 km vp )(IJ Hl ua;m vp .. 

Jmnský p. 
41.& .. Vodillavský p. + 600 m ... Serldovský p. 
46,0 A liS Van!Cik vp eO)(IJII vp 
44,9 Vllovec vl )( vl & VllaMc 50 11 vl + 800 m .. 8ileickj p. 
43,t)[sl1m Chocerady vp vl ~~o vp & Chocerady 

50 m vl ca Komarrí Hrédek I!:! teíchanUv hrádek t.s km vl 
~4kmvp 

43.6 t:::. v 1,1 N vp Choc:erady 
42.0 Ut v 1,0 N vl I! Hvizdonlce .. V!jborka 
41.& bftJd ... vl + 300 m A u Kuiella1 100 m vl 
41,1 ][p Hvildonice vl lDQ & Hvězdonice 200 m vl 
40,8 Us ]i] vysoký 
40.5 tO v 1.2 N ~ ft PoiWII 
31.& I!:! Odranec vii!:J Start Dub4 1 km vl 



17.1 Dt v 1,0 N \'1 ~ I paar za VY FodiWt \'1 Odll 
Vll I)(Q Vll 

17,0 Dt v 1,4 N vl I paltanf jez lhiiiW 
16,2 tUt v 1,7 cl N Vll X I jel KMov za MV 111Gb )ll .,.,,..,.,. 
15,1 + vp ICIIIal vp )(DQ vp (241 m n. m.) + 100 11 o 

- ll, Krlllllckf • 
15,2 Ia KIIWIICI (Y aprM 2005) _, 
15,0 ftD v 1,5 ,.. PRJ11U111 I paar za VY )ll P1n11M. Plflil 
14,1 • nthJn )Id KMflv I PlnkM 
12.0 ftD v OJ N Vll ,.. llftiPUIII I Wlnt de nllcnl I liZ LM. 

za MV MGino )lt N 
11.2 la[JIIIIIJ!Cimnf pita. \'1 ~.vl 
11,0 tU Y 1.0 N Vll pollraziA9 ,.. PfQPIIII nebo N libo vl 

- prehNdneut I Plhtt 
1.1 Olt v 1,311 Vll vl opi'IVIIIf I bmpach vp ri vp 1J1 vt 

l .llwh Pl'. 1 lul Vll pefeje 
... ,., ... vl. cviN pell! 

7,4 - Ll*a 11M .......... Vll 
1,1 .,. v1 ae. PP Slldnfcll tem 
5,1 plfll 200m 

4,1 .. - v - vl. .... pp Sll'. Cecll 
3,5 )p PIIMcl vl x@IJIQ \'1 & Pllrov 100 m vp HrldiiiG 

1,5 lul vl ... (201 rw n. m.) 
3,4 J. PkMCI vl ... 
2,8 l Pllrov - Clllolllk vp paCi* 'IZM Vltavy VD Vrann6 
0.0 • dD Ylllvy 111 t km 71,3 (200 m n. liL) + 100 IR 1h 

DM vp \'1 l Divte 100 vp 
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r---··-r-----r-- -- --·:-r-· ---l 
j Stupeň 1 Náze-v ! Charakteristika Znalosti j ezdce I Tv;~~~~~~ 

1 

Zajištění .. 
~· -----1"'"---- -----·- ------ .. ----~~-~- -;---~---- _, ______ ----~----··-·-- ---·---·- -- · --------···---->.' 
I ZW A stojaté ne-proudící nebo jen · bez nároků otevřené lodě jznalost plavání, děti j 
i I vody ne-patrně proudící všech typů l plovací vesty , 

: .. ~J ___ , _ j_~;~~t_, ___ ------r·----~ ----.. ______ __~ : - -
otevřené lodě ,znalost plavání, děti ! ZWB klidné vody slabě proudící toky bez nároků 

I 
(2-3 km/hod), ; všech typů _I ----pl~vací vesty J 
pře~led~é 

íiw 'c mírně rychlost proudu cca znalost ! otevřené lod~alost plavání, děti 
proudící 3-5 km/hod., základního I všech typů I plovací vesty ! přehledný tok záběru i 

IWWI 
---------·--·--~----·· -·- ----r------ -------

lehká pravidelná proudnice dtto ZW A + !otevřené lodě < dtto ZW + lodě 
a pravidelné vlny, zpětný záběr, při , všech typů zajištěné proti 
malé peřeje, časté delších túrách potopení 

I meandry s rychle dobrá fyzická 

I 
tekoucí vodou, kondice 

! zarost_lé břehy _ 
I WW II mírně ne-pravidelné vlny a znalost všech obratné dttoWW I+ 

I těžká proudnice, střední základních otevřené lodě ' mládež povinné 
! peřeje, slabé válce a záběrů (řízení a (slalomový plovací vesty l 

víry, nízké stupně, ovládání lodi) typ), 
malé peřeje v silně vhodnější 
meandrujících nebo kryté lodě 

I málo přehledných 

I řečištích 

IWW III 
---- ------- -------· ·--.---- -------- r----- ---··------------ i---·---- -- -

těžká přehledný průjezd s velmi dobré jen kryté plovací vesty a 
vysokými ovládání lodi, lodě, přilby nutné dobré 

I 
ne-pravidelnými znalost všech doporučen úchyty na lodích, 

vlnami, větší peřeje, záběrů , znalost ochranný lodě zajištěné proti 

I 
válce a víry, "čtení" vody, oděv potopení 

I 
"karfióly", střední trénovanost 
peřeje v úzkém 

; (zarostlém) řečišti, ' 

I rychlý proud v silně 
l _m~~n._drují?ím!~čiš!~ . 

iwwlv - ------~--- IT ______ 
velmi těžká vysoké vlny a dlouhé znalost dtto 111 + dtto 111 +jízda ve 

' peřeje, velké válce, eskymáckého ochranný skupinách 

I víry a "karfióly", málo obratu vhodná, oděv -

I I přehledný průjezd, nutná dobrá neopren j 
prohlídka úseků fyzická kondice a nebo gumový. 

I I většinou potřebná trénovanost _ oděv I 
rww \í' ··-·--- - ------------------- ··-- --~-.-------- - -- .. -.. - ---.- .. .... ·-------_, .... __ _ _______ ______ " _____ 

mimořádně extrémní peřeje, znalost dtto IV+ ljen pro specialisty aP 

I těžká válce a víry, eskymáckého speciální · špičkové jezdce v 
! prohlídka, event. obratu nutná, slalomové ustálených 

znalost terénu velmi dobrá nebo družstvech 
nezbytná fyzická i sjezdové 

psychická lodě s 
kondice bezvadným 

vybavením 

W W Vl 1 hranice všeobecně dtto V dtto V jízdu na těchto 
j r sjízdnosti nesjízdné, při úsecích nelze u optimálním vodním obecně doporučit 

stavu event. sjízdné 
při vysokém riziku 
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Obr. 1: Fixace ruky k pádlu pro pevnější úchop 

Obr. 2: Nasedání do lodě s dopomocí asistentů 



Obr. 3: Vyšší Brod - komplikovaný přístup k řece 

Obr. 4: Jez u Bílého mlýna - Vyšší Brod 



Obr. 5: Jízda mezi kameny na Sázavě 

Obr. 6: Přeprava materiálu a vybavení tranzitem 


