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Abstrakt 
 

Název:    Možnosti rozvoje turistiky na veslicích v ČR  

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit aktuální stav turistického veslování u 

nás, srovnat ho se stavem ve světě a v Německu a navrhnout možnosti 

jeho rozvoje v ČR. Obsahem práce je i seznámení s historickými 

prameny turistického veslování i veslování jako takového. 

 

Metody:  V naší práci jsme použili metody dotazovací, analytické, srovnávací a 

indukční. Analytická a srovnávací metoda je využita při vyhodnocování 

aktuálního stavu nezávodního veslování u nás, v Německu a v rámci 

mezinárodní veslařské federace FISA. Metoda indukční je pak využita 

v rámci návrhu možného rozvoje turistiky na veslicích. 

 

      

Výsledky: V České republice funguje turistické veslování velmi špatně. Je 

provozováno výhradně zahraničními veslaři. Zároveň se ukazuje, že jsou 

zde ideální podmínky pro rozvoj této činnosti do budoucna. 

 

Klí čová slova: turistické veslování, kilometráž, německý systém turistického veslování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 
 

Title:            Possibilities of touring rowing development in the Czech Republic  

  

Objectives: The main aim of this thesis is to find out the actual status of touring 

rowing in the Czech Republic, compare it with the status of touring 

rowing in the world and in the Germany and make a propound of its 

development in the Czech Republic. This thesis also contains the history 

of the rowing and the touring rowing. 

 

Methods:  We used a question method, a method of analysis, a method of 

comparison and a method of induction in our thesis. I applied the method 

of analysis and method of comparison in case of analysing the status of 

touring rowing in the Czech Republic, in the Germany and in the FISA. 

The method of induction is used in case of propound of development 

touring rowing in the Czech Republic. 

  

 

Results: The level of touring rowing in the Czech Republic is very poor. Only 

foreign tourists do the touring rowing here. Nevertheless, there are great 

conditions for developing this activity in a future. 

 

Keywords: the touring rowing, a river kilometrage, German touring rowing system
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1 Úvod 

Během posledních let je ve světě i v České republice tendence návratu k přírodě. 

Lidé vyhledávají různé možnosti pobytu, sportování i jiných aktivit v přírodě. Jednou 

z těchto možností může být i turistika na veslicích. Ta bývá nesprávně označována, jako 

nezávodní veslování. Tento pojem může být zkreslující a nevypovídající o podstatě této 

činnosti. Podstatou turistiky je putování krajinou a její poznávání, v rámci silného 

prožitku spojení s přírodou. Ten může být při použití veslic velmi intenzivní. Ať už jde 

o blízkost velkých vodních ploch, či poznávání krajiny z jiných úhlů, apod. Zážitek 

umocňuje, i kolektivní charakter této činnosti, který úzce spojuje zúčastněnou posádku. 

Bohužel je u nás turistika na veslicích zatím jen velmi málo využívaná, a to jak mezi 

aktivními (registrovanými) veslaři, tak mezi širokou veřejností. Tato činnost je 

možností zcela „nového“ druhu turistiky. Nového pro současnou generaci. Nešlo by 

totiž o její objevení, ale o znovuobjevení.   

 

 V této práci se zabýváme historickými východisky turistiky na veslicích. Mimo 

jiné proto, že nesmazatelně patří k počátkům veslování, jako takového. Zároveň 

zanalyzujeme současný stav turistiky na veslicích v Česku a v Německu, na základě 

konzultací s odborníky. Na Německo se zaměřujeme více, a to z toho důvodu, že právě 

tam je turistika na veslicích velmi populární. Němci dokonce nezřídka využívají české 

vodní toky k jejímu provozování. Poslední zkoumanou oblastí je tzv. FISA Tour. Jde o 

akce turistického charakteru plánované mezinárodní veslařskou federací FISA. Hostitelé 

i místa pořádání těchto akcí se každoročně mění. 

 

 V druhé části práci navrhujeme možnosti rozvoje turistiky na veslicích v ČR. 

Shrnujeme vhodné terény pro turistické veslování (vodní toky a jejich kilometráž, 

možnosti ubytování, kulturní a přírodní zajímavosti) a seznamujeme s využívaným 

materiálem (lodě, vesla), s bezpečností a ochranou přírody. 
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2 Cíle práce 

Cílem naší bakalářské práce je zmapovat současný stav a navrhnout možnosti 

rozvoje turistiky na veslicích v České republice.  

 

Obsahem práce je historie turistického veslování v Českých zemích, jako 

primární východisko zkoumané oblasti. To proto, aby bylo zřejmé, proč bylo turistické 

veslování v dobách dřívějších součástí veřejného života ve větší míře, než je tomu dnes. 

Samozřejmě, že je hodnocen i současný stav turistiky na veslicích v České republice.  

Další oblastí zkoumání je systém turistického veslování v Německu. V Německu je 

tento fenomén velmi populární, a my se pokusíme dopátrat, proč tomu tak je. 

K nastínění celkové situace ve světě je popsána i tzv. FISA Tour, tedy putování po 

světových vodách pořádané mezinárodní veslařskou federací FISA.  

  

V druhé části se zabýváme vlastní vizí možností rozvoje veslařské turistiky. 

Obsahem je navrhovaná kilometráž vodních toků, seznámení s používanou technikou 

(lodě, vesla, …) a samotná praktická zkouška této činnosti. 

 

3 Úkoly práce 

 Práce se nezaměřuje pouze na konkrétní otázky turistického veslování. Snaží se 

danou problematiku pojmout z různých hledisek, tzn. použitím indukční metody – aby 

bylo možné vyvozovat závěry na základě jednotlivých poznatků. Jednotlivé úkoly jsou: 

 

 Seznámení s činností veslování. V povědomí široké neodborné (mnohdy však i 

odborné) veřejnosti je tato činnost často zaměňována s rychlostní kanoistikou, dračími 

loděmi, či dokonce kanoistikou na divoké vodě. Proto si myslíme, že je vhodné zhruba 

nastínit problematiku veslování jako celku a jeho jednotlivých částí. 

 

 Další oblastí je břitký popis historie veslování. Dějiny jsou vždy důležité a není 

tomu jinak ani zde. Popis nám umožňuje vhled do počátků této aktivity u nás. 

Setkáváme se zde i s prvopočátky turistického veslování i turistiky obecně. 
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 Nesmí chybět ani vysvětlení pojmu „turistika“. Tento druh veslování do rodiny 

druhů turistiky rozhodně patří. Úkolem je seznámení s pojmem turistika, charakterizace 

tzv. „českého“ pojetí turistiky a vymezení jejích jednotlivých složek a druhů. S tímto 

souvisí i další kapitola Vodní turistika, ve které jsou osvětlovány jednotlivá specifika 

tohoto druhu turistiky. 

 

 Dalším úkolem je analýza současného stavu turistického veslování v České 

republice. Probíhá především na základě rozhovoru s předsedou Komise pro nezávodní 

veslování Českého veslařského svazu. Spolu s touto problematikou je v rámci 

rozhovoru probírána i FISA Tour 2004, což je akce světového formátu, která se právě 

v roce 2004 uskutečnila i u nás v České republice. 

 

 Jedním z hlavních teoretických východisek této práce je seznámení s německým 

systémem turistického veslování. V Německu je turistika na veslicích velmi populární a 

proto si myslíme, že je tento systém dobrý a necháme se jím v mnohém inspirovat. 

 

 Dalším úkolem práce je představení vize rozvoje turistického veslování v Česku. 

S tím souvisí i další kapitola „Cílová skupina“, která shrnuje, pro koho je tato činnost 

vhodná. 

 

 Velký prostor je zde věnován i materiálu nutnému k provozování turistického 

veslování. V této kapitole se seznamujeme s loděmi, vesly a dalším vybavením nutným 

pro uskutečnění putování. 

 

 Důležitou složkou turistiky a především pohybu ve vodním prostředí je 

bezpečnost a ochrana přírody. Kapitola zabývající se touto problematikou seznamuje 

s pravidly pohybu ve vodním prostředí a s potencionálním nebezpečím při putování. 

Neoddělitelnou složkou turistiky je i specifická ochrana přírody a proto je zde také 

popisována. 

 

 Posledním úkolem je seznámení s jednotlivými možnými terény v České 

republice a podrobný popis putování na Vltavě. 
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4 Metodologie práce 

V rámci tohoto sběru dat využíváme metodu kvalitativního dotazování 

(konkrétně neformálního rozhovoru), metodu analytickou, metodu srovnávací a metodu 

indukční. 

 

4.1 KVALITATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ 

 Jde o hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu. Součástí jsou 

různé způsoby dotazování. Existují dvě krajní formy – pevně strukturované dotazníky 

na straně jedné a volné rozhovory na straně druhé. (Hendl, 2006) My jsme se v naší 

práci rozhodli pro neformální rozhovor (konkrétně pro rozhovor s předsedou komise 

nezávodního veslování). 

 

4.1.1 Neformální rozhovor 

Neformální rozhovor je pokládání spontánních otázek v závislosti na směru a 

konkrétním předmětu rozhovoru. Dotazovaný si tak ani nemusí uvědomit, že jde o 

explorační pohovor. Výhoda je možná velká individualizace rozhovoru, je tedy možné 

dozvědět se i informace mimo rámec standartních dotazníků. Nevýhodou je větší časová 

náročnost této metody. Tato metoda také klade vysoké nároky na tazatele. V neposlední 

řadě je neformální rozhovor také náročnější na následnou analýzu dat. (Hendl, 2006) 

 

4.2 METODA ANALYTICKÁ 

 Analýza patří mezi základní vědecké metody. Je to rozklad zkoumaného objektu 

na jednotlivé části. Tyto jednotlivé části se následně stávají dalším předmětem 

zkoumání. Jde o rozbor vztahů, vlastností a faktů, který rozebírá daný objekt od celku 

k částem. Předpokladem analýzy je určitý systém zkoumaného objektu, tj. určitá 

hierarchie. Odhaluje různé vlastnosti a podstaty jevů a umožňuje rozlišit důležité od 

nedůležitého. (Jeřábek, 1993) 
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4.3 METODA SROVNÁVACÍ 

 Metoda srovnávací umožňuje zjistit, jak se bude daný objekt chovat za odlišných 

podmínek, nebo jak se budou různé objekty chovat za stejných podmínek. Srovnávací 

metody lze využít i při sběru dat. Můžeme tak vyvozovat závěry o vlastnostech objektů. 

(zdroj: http://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm) V naší práci aplikujeme tuto 

metodu, při srovnání německého a českého systému nezávodního veslování. 

 

4.4 METODA INDUK ČNÍ 

 Metoda indukční vyvozuje obecné závěry z předchozích jednotlivých poznatků. 

Induktivní závěr může být pouze hypotézou, jde o subjektivní návrh, kterých může být 

ve skutečnosti více. Zdrojem indukce je předchozí sběr dat. Je ovlivněna právě tímto 

sběrem, subjektivním pohledem a zkušenostmi jedince provádějícího indukci. (zdroj: 

http://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm) 

 

5 Veslování 

Veslování je různorodá vzrušující činnost pro všechny věkové skupiny, kterou 

může provozovat téměř každý. Veslování je týmový sport, který je ale od jiných 

týmových sportů velmi odlišný. V ostatních sportech k výkonu přispívá vždy jedinec 

v kooperaci s ostatními. U veslování je tomu jinak. Je nutná dokonalá současná souhra 

všech členů posádky (taktická, technická a fyzická) v jeden moment, stejným směrem. 

(Fritsch, 1999) 

 

5.1 ZÁVODNÍ VESLOVÁNÍ 

Veslování je zakládajícím olympijským sportem. Na Olympijských hrách se ale 

poprvé objevilo, v mužských kategoriích, až v Paříži v roce 1900, z důvodu 

nepříznivých povětrnostních podmínek na prvních Olympijských hrách v Aténách. 

Ženy na Olympiádě poprvé závodily až v roce 1976. (Kössl et al, 2008) Bývá řazeno 

mezi pět nejnáročnějších sportů vůbec. V rámci veslování dochází k všestrannému 
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rozvoji motorických schopností, především pak k rozvoji vytrvalosti, silové-vytrvalosti 

a síly. Vysoké nároky jsou kladeny i na koordinaci. Závodní veslice jsou velmi vratké, a 

proto je důležité bezvadné ovládání rovnováhy. Dalším prvkem ztěžujícím výkon je, 

díky pojízdnému sedátku, pohyb těžiště. Vhodná je i vysoká míra psychické odolnosti 

(závody bývají velmi bolestivé). (Bartáková, 1964) 

 

5.1.1 Soutěžní disciplíny a kategorie 

Soutěží se v ne-mistrovských závodech regionálního i celostátního charakteru a 

v mistrovských soutěžích od regionálních, přes MČR až po mistrovství světa. 

Vrcholnou soutěží jsou, jako v mnoha jiných sportech, Olympijské hry. 

 

Primárně je veslování děleno párové a nepárové. Párové veslování je takové, kdy 

jeden veslař k pohybu využívá dvou vesel. Nepárové veslování je charakteristické 

jedním veslem pro jednoho veslaře a tudíž i sudým počtem členů posádky. S tím souvisí 

i další možnost dělení, podle velikosti a charakteru lodě. 

 

U dělení podle velikosti a charakteru lodě je stěžejním prvkem, zda jde o 

veslování párové, či nepárové. Dalším kritériem je velikost posádky a využití 

kormidelníka. Párové disciplíny jsou co do počtu členů posádky od jednoho do pěti 

veslařů (včetně kormidelníka), nepárové potom od dvou do devíti veslařů (včetně 

kormidelníka). 

 

Další dělení je na kategorie lehkých a těžkých vah. Kategorie lehkých vah 

vznikla proto, aby byl tento sport vhodný i pro sportovce subtilnější tělesné konstituce. 

„Lehkovážní“ muži mají hmotnost omezenou na 72,5 kg (průměr 70 kg celé posádky) a 

ženy potom na 59 kg (průměr 57kg celé posádky). 

 

Poslední kategorií dělení je podle věku, od kategorie žáků až po masters 

(veteráni). Jednotlivé kategorie jsou: žactvo (mladší 11-12 let, starší 13-14 let), dorost 

(15-16 let), junioři (17-18) let, senioři B (19-22 let), senioři (23 let +) a masters (27 let 

+). (Bartáková, 1964) Jednotlivé soutěžní disciplíny jsou popsány v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 Soutěžní disciplíny ve veslování 

Název Označení Aktivních 

veslařů 

Ø 

délka 

lodi 

(m) 

Ø 

šířka 

lodi 

(m) 

Ø váha 

lodi 

(kg) 

Olympijská 

disciplína 

Skif 1x 1 8 0,3 14 Ano 

Skif lehkých 

vah 

LV 1x 2 8 0,3 14 Ne 

Dvojskif 2x 2 10 0,4 30 Ano 

Dvojskif 

lehkých vah 

LV 2x 2 10 0,4 30 Ano 

Dvojka bez 

kormidelníka 

2- 2 10 0,4 30 Ano 

Dvojka bez 

kormidelníka 

lehkých vah 

LV 2- 2 10 0,4 30 Ne 

Dvojka 

s kormidelníkem 

2+ 2 10,5 0,4 35 Ne 

Nepárová čtyřka 

bez 

kormidelníka 

4- 4 12 0,5 60 Ano (muži) 

Nepárová čtyřka 

bez 

kormidelníka 

lehkých vah 

LV 4- 4 12 0,5 60 Ano (muži) 

Nepárová čtyřka 

s kormidelníkem 

4+ 4 13,5 0,5 65 Ne 

Párová čtyřka 

bez 

kormidelníka 

4x 4 12 0,5 60 Ano 

Párová čtyřka 

bez 

LV 4x 4 12 0,5 60 Ne 
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kormidelníka 

lehkých vah 

Párová čtyřka 

s kormidelníkem 

4x+ 4 13,5 0,5 65 Ne 

Nepárová osma 

s kormidelníkem 

8+ 8 17,5 0,6 100 Ano 

Nepárová osma 

s kormidelníkem 

lehkých vah 

LV 8+ 8 17,5 0,6 100 Ne 

Párová osma s 

kormidelníkem 

8x+ 8 17,5 0,6 100 Ne 

(zdroj: http://www.veslo.cz/o-veslovani) 

 

5.1.2 Závodní materiál a veslařské názvosloví 
 
Loď 

Veslice jsou alfou a omegou závodění. Na jejich kvalitě se odráží výkon 

posádky. V současné době se na výrobu lodí využívá jako stavebního materiálu karbonu 

(dříve se využívalo dřevo a také laminát). Lodě jsou tak dostatečně lehké a tuhé. Jsou 

ovšem poměrně dost křehké a náchylné k poškození. Je třeba jim věnovat zvýšenou 

pozornost při údržbě a manipulaci s nimi. Pořizovací cena veslice je velmi vysoká (od 

70 000 Kč do 850 000 Kč dle typu a kvality lodě). Specifikum veslice je pojízdné 

sedátko, které umožňuje zvětšit pracovní úhel záběru a zefektivnit tak veslařovo úsilí. 

(zdroj: http://www.concept2.cz/en/blog-veslovani/item/540-wintech-cenik-2014-

2015/540-wintech-cenik-2014-2015) 

 

Veslo 

Vesla jsou v současnosti konstruována z kevlaru a karbonu. V minulosti se 

vyráběla také ze dřeva a z hliníku. Rozdělujeme je na párová a nepárová. 

Charakteristických rozdílem je především délka (380 cm nepárové a 290 cm párové). 

Existuje také několik druhů lopatek, ty se liší podle vhodnosti na různé disciplíny a 

podle charakteru preferované veslařské techniky. (zdroj: http://www.veslo.cz/o-

veslovani) 
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Veslařské názvosloví 

U veslování se objevují, pro ne-veslaře, exotické výrazy. Nejdůležitější jsou 

tyto: pojízdné sedátko (umožňuje posuvný pohyb veslaře na lodi), kolejničky (umožňují 

pohyb pojízdného sedátka), opěrátka nohou (upevňují nohy veslaře, jakési tretry), 

krakorec (v současnosti také křídlo, slouží jako opora osy otáčení vesel), havlinka 

(zařízení na konci krakorce, kterým je veslo přichyceno k lodi), kačena s kormidlem 

(jakýsi malý kýl ke kterému je připojeno kormidlo umožňující změnu směru). 

(Bartáková, 1964) 

 

5.1.3 Závodní dráha a podmínky 

Standardizovaná závodní dráha u veslování je dlouhá 2 km. Závodí se, buď na 

mírně tekoucích řekách, na rybnících a přehradách (kde se počet drah se může lišit 

v závislosti na charakteru dráhy a historickém kontextu soutěže), nebo na speciálních 

veslařských kanálech k tomuto účelu zbudovaných. Na kanálech se v současnosti 

využívá tzv. Systém Albano (podle LOH v Římě 1960, kde se tento systém poprvé 

použil na jezeře Albano). Závodí se standardně v 6 drahách, širokých 13,5 m, které jsou 

vyznačeny bójkami vzdálenými 10 - 15 m od sebe. (zdroj: 

https://readyallrow.wordpress.com/tag/albano-buoy-system/) 

 

Povětrnostní podmínky by měly být v ideálním případě mírné (tj. bezvětří, nebo 

slabý vítr). Závodí se však i v případech, kdy tomu tak není. V extrémních případech, 

kdy by počasí mohlo ohrozit zdraví, nebo život závodníků (bouřka, silný vítr, zvýšený 

průtok vody) se závody buď odloží, nebo úplně zruší. (Bartáková, 1964) 

 

5.2 TURISTICKÉ VESLOVÁNÍ 

 Pod pojmem turistické (nezávodní veslování), si představujeme putování na tzv. 

gigových lodích. Lze jej rozdělit na výlety jednodenní, nebo vícedenní. Jízda na dlouhé 

vzdálenosti v závodních lodích má za cíl trénink vytrvalosti. To však není účelem 

turistického veslování. Účelem je poznávání přírody za pomocí veslic a s tím spojené 

prožívání. (Herberger et al, 1970) Fritsch (1999, str. 158) uvádí: „Turistické veslování 

je skvělou volnočasovou aktivitou. Je to tradiční sport, který je v současné době velmi 
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populární a jako takový je jedním z pilířů veslařského sportu.“ Bohužel to platí jen pro 

země západní Evropy, Austrálie a Ameriky. 

5.2.1 Formy turistického veslování 

Turistické veslování je rozdělené do forem, které jsou charakteristické různou 

délkou putování. Současně s délkou putování se může měnit i účel putování. Rozděluje 

se na jednodenní putování, víkendové putování, týdenní putování a pobyt v přírodě 

kombinující různé druhy turistiky včetně veslování. 

 
Jednodenní putování 

Výchozím bodem a cílovým bodem pro jednodenní putování je domácí loděnice. 

Z toho vyplývá, že lze, při potenciálních potížích, obstarat relativně rychlou dopomoc 

např. motorovým člunem. Délka těchto výletů bývá 25 – 60 kilometrů. Účely putování 

mohou být následující: 

- Návštěva vzdálené loděnice 

- Stabilizace techniky pro začátečníky 

- Návyk a příprava na delší putování 

- Rodinný výlet 

 
Víkendové putování 

Další formou turistického veslování je tzv. víkendové putování. Víkendové 

putování trvá dva až tři dny, během této doby se urazí 50 – 80 kilometrů (v závislosti na 

délce denních etap). Tato forma klade na vyšší nároky na dobré zvládnutí techniky a na 

úroveň tělesné kondice. Speciální účel může mít pro mládež, u které delší denní 

putování zlepšuje kázeň a vůli. 

 
Týdenní putování 

Nejpopulárnější je týdenní putování. Tato forma vyžaduje precizní plánování od 

prvního do posledního dne putování. Plánování musí respektovat úroveň schopností a 

dovedností zúčastněných jedinců. Pokud jde o delší putování (7 – 10 dnů), je potřeba 

počítat s časovou rezervou.  

 

Pobyt v přírodě kombinující různé druhy turistiky v četně veslování 

Tato forma je rozhodně nejpopulárnější u dětí a mládeže. Je vhodná především 

pro letní tábory a soustředění. Výchozím bodem bývá kemp na břehu řeky, nebo jiné 
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velké vodní plochy, kde jsou děti ubytované např. na týden. Během pobytu se střídají 

různé formy výletů (pěší, cyklistické, veslařské, apod.). (Fritsch, 1999) 

5.3 POBŘEŽNÍ VESLOVÁNÍ 

 Pobřežní veslování vzniklo v přímořských státech, kde mělo klasické veslování 

dlouhou tradici. Je charakteristické pohybem po moři, kde jsou velmi náročné 

povětrností podmínky. Díky tomu se tato odnož veslování dá nazvat rizikovou. Tomu 

odpovídá i vybavení. Lodě jsou mnohem větší a jsou uzpůsobeny pro pohyb na moři. 

Důležitá je i bezpečnost, například kormidelníci jsou povinni nosit záchrannou vestu. 

V tomto odvětví se pořádají různé soutěže, především vytrvalostního charakteru. 

Dokonce se koná i mistrovství světa. (zdroj: http://www.worldrowing.com/coastal/) 

 

5.4 VESLOVÁNÍ HADICAPOVANÝCH 

 Veslování handicapovaných sportovců je odnoží tohoto sportu, která umožňuje 

sportovat i těm méně šťastným z nás. Jednotlivé disciplíny se dělí z hlediska závažnosti 

postižení. Rozdělení do jednotlivých disciplín je dáno směrnicemi mezinárodní 

veslařské federace FISA. Veslování handicapovaných je i součástí letních 

paralympijských her. (zdroj: http://www.worldrowing.com/para-rowing/) 

  

6 Historie veslování v českých zemích 

 Veslování je jedním z nejstarších sportů vůbec a ani v českých zemích tomu 

nebylo jinak, spolu s bruslením patřilo k prvním odvětvím, která se tu rozvíjela. 

Nejstarší zmínky o „soutěžním“ veslování jsou již z 16. století. V té době se na Vltavě 

pořádala tzv. lodní klání. Byly to jakési souboje dvojic na člunech, kdy jeden z posádky 

vesloval a druhý se snažil strčit soupeře bidlem do vody. (Waic, 2013) 

  

Jako počátek éry závodního veslování můžeme uvést rok 1845, kdy se konal 

první veslařský závod při příležitosti příjezdu prvního parního vlaku do Prahy. (Waic, 

2013) Důsledkem průmyslové revoluce, kdy vznikla poměrně rychle zcela nová vrstva 

obyvatel (tj. s dostatkem finančních prostředků a volného času), se začalo rychle 
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rozvíjet i veslování. Veslování se tedy stalo zábavou pražské smetánky a bylo „dobrým 

zvykem“ se na akcích, kde se vyskytovalo veslování, objevovat. 

6.1 PRVNÍ SPOLKY NA ČESKÉM ÚZEMÍ 

První veslařský klub založený na českém území, byl v Praze. Šlo o English 

Rowing Club založený v roce 1860. Byl sice na českém území, ale nejednalo se o český 

klub. Klub byl anglický. (Kolišová, 2009) Dalším klubem na našem území byl Eisclub 

Regatta, (Lední spolek Regatta, krátce nato přejmenován na Eisclub und Ruderclub 

Regatta – Lední a veslařský spolek Regatta) založen 15. 11. 1867. V roce 1900 se tento 

spolek přejmenoval na Ruderclub Regatta (veslařský klub Regatta).  (Waic, 2013) Opět 

nešlo o český klub. Dalo by se sice polemizovat, že mohlo jít o klub německy mluvících 

Čechů (a i my s tímto názorem souhlasíme), ale odborná literatura uvádí fakt, že to byl 

spolek německý. 

  

6.1.1 První české spolky na Vltavě 

Prvním ryze českým klubem byl Český klub veslařský a bruslařský, založený 

v roce 1875. Založili ho bývalí členové Ruderclubu Regatta, kteří nesouhlasili s 

„nečeským“ vedením klubu. V rámci klubu, vznikala tzv. družstva, která dala později 

vzniknout dalším samostatným klubům. Jedním z nich bylo i družstvo jezdící na lodi 

Blesk. A právě toto družstvo je pro nás, respektive pro turistiku na veslicích, velmi 

zajímavé. V roce 1876 totiž posádka této párové čtyřky podnikla plavbu z Prahy do 

Hamburku a zpět. V Hamburku se navíc zúčastnili závodu. Osamostatněný VK Blesk 

byl tedy založen 1. 10. 1879 a je tak nejstarším dodnes fungujícím klub u nás. Název 

Blesk si klub převzal z lodi, na které byla podniknuta plavba do Hamburku (turistické 

veslování je, nadneseně řečeno, tedy velmi důležité pro historii českého sportu vůbec). 

Ústřední jednota veslařská z Čech (dnešní Český veslařský svaz) byla založena 1. 4. 

1884. Do mezinárodní veslařské federace FISA vstoupila ale až v rámci 

Československa v roce 1920. (Waic, 2013) 

 

6.1.2 První české a německé spolky na Labi 

Odlišná situace, než v Praze, panovala na Labi. Tehdejší tamní veslařské spolky 

zakládali Němci a kluby jako takové sloužily spíše k manifestaci germanismu, než 

k čemukoliv jinému. Byly to například Rudern-und Eislaufverein Aussig (Veslařský a 
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bruslařský spolek v Ústí nad Labem), klub Carolus v Dečíně nebo Germanie 

v Litoměřicích. Společně s německými kluby vznikaly i kluby české. Například Klub 

veslařů mělnických (1881) nebo Český atletický klub Roudnice (1882). (Waic, 2013) 

  

6.2 HISTORIE TURISTICKÉHO VESLOVÁNÍ 

Veslování se před první světovou válkou, podobně jako cyklistika, rozvíjelo 

současně jako závodní sport i turistická aktivita. Pražští veslaři prý nejčastěji jezdili na 

výlety do Mělníka. Běžnými byly i vzájemné návštěvy pražských veslařů a veslařů 

z Drážďan a z Pirny. Oblíbené byly i víkendové výlety na Závist u Zbraslavi a na 

Libřici. Rössler-Ořovský (Waic, 2013, str. 103) vzpomíná: „Lucerny nebo tehdy 

oblíbené lampiony ozářily skupiny na břehu, zpěv a družná zábava přilákala i pana otce 

ze mlýna…Tenkráte byli Bleskaři jedinými hosty, kdo jiný by také přijel? Nebylo 

kanoistů, turistů! Zlaté časy. Ráno se pochodovalo do lesů, neb podél panenské Sázavy 

až na Babu aneb Medník, jindy do svatojánských proudů“. (Waic, 2013) Z této 

vzpomínky Rösslera-Ořovského lze snadno poznat, jak příjemnými zážitky vyjížďky 

mohly být. I veslaři byli velkými průkopníky turistiky jako takové.  

 

6.3 PRVNÍ ZÁVODY 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 6, první veslařský závod se konal v roce 1845 při 

příležitosti příjezdu prvního parního vlaku do Prahy. Dalšími byly „Mezinárodní závody 

veslařské císaře Františka Josefa I.“ v Praze, konané roku 1903. (Waic, 2013) V roce 

1895 založil Josef Rössler-Ořovský Jarní skulérský závod. Tento závod je dnes součástí 

Primátorek a je tak nejstarší dodnes konanou sportovní událostí na našem území. V roce 

1910 vznikla nejslavnější veslařská událost u nás, pražské Primátorky. Primátorky jsou 

tradičním závodem osmiveslic. Vítězství na těchto závodech je velmi prestižním, i 

proto, že tento závod každoročně navštěvuje několik tisíc diváků (což není v Česku u 

veslování běžné). (zdroj: http://www.veslo.cz/historie0) 
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7 Turistika 

V názvu práce se objevuje pojem turistika, a proto je dobré si tento pojem 

přiblížit. Turistika je činnost, jejímž obsahem je krátkodobé cestování za účelem 

poznávání přírody, kultury a získáváním prožitku. (Sýkora et al, 1986) 

7.1 OBSAH TURISTIKY 

Obsah turistiky tvoří tři základní složky: pohybová složka, kulturně poznávací 

složka a odborně technická složka. Každá z těchto složek je nedílnou součástí turistiky, 

jako celku. (Sýkora et al, 1986) 

 

7.1.1 Pohybová složka 

Pohybová složka turistiky vyjadřuje speciální tělesná cvičení, jejichž zvládnutí 

je nezbytné pro přesun v rámci různých druhů turistiky. Obsahem jsou různá tělesná 

cvičení, která jsou nutná pro přesun, či během pobytu v přírodě. (Sýkora et al, 1986) 

 

7.1.2 Kulturně poznávací složka 

Obsahem kulturně poznávací složky je poznávání přírody, tvořivé činnosti 

člověka a lidské společnosti. Tato složka je významná při určování cíle výletů. V České 

republice jsou nejčastějšími cíli přírodní oblasti, stavební památky, místa spojená s naší 

historií, kulturní oblasti, místa spojená s významnými osobnostmi, památkami a 

„kultovní místa“.  (Neuman et al, 2000) Obsahem turistiky na veslicích je samozřejmě 

především poznávání přírodních oblastí. Konkrétně těch, jejichž součástí jsou naše 

největší řeky: Labe, Vltava, Ohře, Morava a Dyje. 

 

7.1.3 Odborně technická složka 

 Tato složka zahrnuje odborné dovednosti a vědomosti nutné pro putování a 

pobyt v přírodě. Konkrétně jde například o ovládání používaných prostředků dopravy, 

např. bicykl, loď, apod., vaření, různé způsoby táboření a noclehů, orientaci v přírodě 

aj. (Sýkora et al, 1986) 
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7.2 DĚLENÍ TURISTIKY 

 Turistiku rozdělujeme především podle zvoleného dopravního prostředku a 

podle cíle, či záměru výpravy. Nejvýznamnějšími odvětvími turistiky v ČR jsou: pěší 

turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, vodní turistika, lyžařská turistika, 

speleoturistika, mototuristika, turistika zdravotně postižených a hipoturistika. Každý 

z těchto druhů turistiky vyžaduje určité odborně technické znalosti. Některé druhy 

mohou být dokonce, bez dostatečných dovedností a kvalifikace, životu nebezpečné. 

(Neuman et al, 2000) 

 

7.3 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

Klub českých turistů, zkráceně KČT, je nevýznamnější institucí v oblasti turistiky 

na našem území. Klub byl založen v roce 1888 Vojtou Náprstkem a jeho přáteli a stál 

tak u samotného zrodu turistiky v českých zemích. V současné době má necelých 

40 000 členů. Členem se v současné době může stát každý, kdo souhlasí se stanovami 

Klubu českých turistů a zaplatí roční členský příspěvek. Základní organizační jednotkou 

jsou tzv. odbory, kterých v ČR 14 a respektují hranice jednotlivých krajů. Ústředí KČT 

je situováno v Praze. Hlavními úkoly KČT jsou: 

- Budování sítě značených cest (pěší, lyžařská, cykloturistika, vodní turistika) 

- Vydávání turistických map a průvodců 

- Vydávání klubového časopisu „Turista“ 

- Budování sítě turistických chat a ubytoven po území celé České republiky 

- Vytváření výhodných podmínek pro turistickou činnost členů KČT (slevy apod.) 

- Organizování výletů a různých druhů putování pro své členy i širokou veřejnost 

(zdroj: http://www.kct.cz/cms/) 

 

8 Vodní turistika 

Ač tato kapitola vychází z knihy zabývající se kanoistikou, ze zásady může být 

vhodný i pro problematiku turistiky na veslicích. Vodní turistika (rozuměno ta 

kanoistická) je u nás velmi populární, a proto si myslíme, že by mohla být populární i ta 

veslařská. Bohužel v České republice v současné době chybí dostatečná nabídka této 
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činnosti. Je forma turistiky spjatá se specifickým (vodním) prostředím. Jde o jednu 

z nejatraktivnějších pohybově rekreačních aktivit, dobře dostupnou pro většinu 

populace (zatím bohužel jen na kánoích). Přírodní prostředí zde má velký rekreační 

efekt. Vodní turistka je rozdělena na formu krátkodobou a dlouhodobou. Zároveň je, 

stejně jako celá turistika, tvořena třemi základními složkami: specifickým pohybovým 

výkonem, kulturně poznávací činností a odborně technickými dovednostmi a znalostmi. 

(Bílý et al, 2000) 

8.1 SPECIFICKÝ POHYBOVÝ VÝKON 

 Vzhledem k tomu, že zde jde o pohyb pro člověka poměrně nepřirozený, je zde 

nutný předchozí vodácký výcvik. Pohybový výkon může být různé intenzity v závislosti 

na vnějších podmínkách. (Bílý et al, 2000) Především u veslování je třeba, aby byl 

každý z účastníků putování odborně proškolen v souvislosti se zvládnutím veslařského 

záběru. Není to totiž otázka týkající se pouze rychlosti lokomoce, ale jde i o bezpečnost 

a zdraví. Špatné návyky v provádění záběru mohou vést k nepříjemným zdravotním 

problémům. 

 

8.2 KULTURNĚ POZNÁVACÍ ČINNOST 

 Předmětem poznávání, stejně jako u obecné turistiky, je komplexní poznávání 

oblasti, v které se pohybujeme. Tato složka odděluje vodní turistiku od ostatních 

činností ve vodním prostředí, které jsou např. soutěžního charakteru. (Bílý et al, 2000) 

 

8.3 ODBORNĚ TECHNICKÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI 

 Soubor dovedností dovolující turistovi řešit problémy technického charakteru. 

Např. oprava závady na vybavení, technické nastavení lodi, nocleh a vaření v přírodě aj. 

(Bílý et al, 2000) 

 

8.4 KRÁTKODOBÁ FORMA VODNÍ TURISTIKY 

 Jde o vodáckou akci nepřesahující délku dvou dnů. U kanoistiky jde především o 

akce, během kterých se splouvají kratší technicky náročné úseky řek. To je možné např. 

na jaře, při tání sněhu, či po přívalových deštích. U těchto akcí je důležité dbát na 

bezpečnost. (Bílý et al, 2000) V rámci aplikování této formy vodní turistiky na 
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veslování, je možné si pod tímto pojmem představit např. krátký půldenní, nebo 

jednodenní výlet. Může jít například o výlet z Prahy na Slapy a zpět. Svým 

charakterem, by tato akce splňovala oba předpoklady krátkodobé vodní turistiky. 

Poznávací činnost, a krátký časový horizont události. 

 

8.5 DLOUHODOBÁ FORMA VODNÍ TURISTIKY 

 Jde o vodácké akce především v době prázdnin a dovolených. Jsou náročnější na 

přípravu a plánování a vlastní realizaci, než akce krátkodobé formy vodní turistiky. Tato 

forma vodní turistiky vyžaduje: 

- Výběr řeky, či vodní plochy 

- Rámcový program zhotovený na základě studia kilometráže, či předchozích 

zkušeností s danou trasou 

- Výběr účastníků a vedoucích 

- Materiální zajištění akce 

(Bílý et al, 2000) 

 

8.6 TÁBOŘENÍ 

Při putování na řekách využíváme kempy a tábořiště v okolí (na břehu) řek. 

Nocleh mimo vyznačená místa (kempy, tábořiště) je u nás, ač jde o velmi romantickou 

činnost, zakázán a proto je nutné důkladně nastudovat kilometráž a určit tak denní 

dávku kilometrů. Bydlení v kempech či tábořištích je poté realizováno buď ve vlastních 

stanech nebo v místních chatkách, či jiných prostorách. (Bílý et al, 2000) 

 

8.7 REŽIM PLAVBY 

Organizace plavby vychází z všeobecných zásad pro organizování vodácké akce. 

Důležité je rozvržení časového horizontu dne. Časová kalkulace vychází především 

z cestovní rychlosti, která je dána silou větru, charakterem vodního prostředí, věkem a 

vyspělostí účastníků. Tato časová kalkulace není přesně určitelná a je tedy nutné počítat 

s možným zdržením (úraz, defekt, apod.). Denní režim by měl obsahovat přestávky k 

občerstvení i přestávky umožňující kulturně poznávací činnost. (Bílý et al, 2000) 
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9 Současný stav turistického veslování v Česku 

U nás, na loděnici VK Slavia Praha, jednou za rok vídám turistické veslaře. Mají 

krásné nové lodě naložené na vleku, připraveném k odjezdu. Právě se vrátili 

z víkendového putování z Týna nad Vltavou do Prahy a teď si jdou prohlédnout město. 

  

Bohužel nejde o českou posádku. Jsou to Švýcaři, které sem naučil jezdit český 

emigrant a veslař-olympionik René Líbal. Tito zahraniční turisté však nejsou výjimkou. 

Často nás navštěvují například Němci, kteří splouvají nejen Vltavu, ale navštěvují 

například Litoměřice nebo Ústí nad Labem. Jiří Poláček, předseda českého nezávodního 

veslování, v rozhovoru z 26. 2. 2015 uvádí, že pomáhá organizovat putování po česku 

nejen jeho příteli René Líbalovi, ale i Francouzům a Holanďanům. Český veslařský 

svaz, v tomto případě reprezentovaný Jiřím Poláčkem tedy pouze zprostředkovává 

české terény pro zahraniční veslaře. Domlouvá jim ubytování a kontaktuje Povodí 

jednotlivých řek, které pak umožní překonání přehrady. Poláček dále vzpomíná, že už u 

nás takto odbavoval i Dány, Švédy, Nory, Rakušany a Angličany. Z toho vyplývá, že je 

turistické veslování velmi populární v zemích západní Evropy, nebo spíše zemích, které 

nezasáhlo období do konce čtyřicátých let 20. století do roku 1989 tak nepříjemně, jako 

třeba tehdejší Československo. 

  

V České republice je tedy v současnosti turistické veslování provozováno 

výhradně zahraničními posádkami. Český veslařský svaz funguje pouze jako 

zprostředkovatel těchto putování. 

 

9.1 PŘÍČINY SOUČASNÉHO STAVU TURISTICKÉHO 

VESLOVÁNÍ V ČR 

 René Líbal v rozhovoru pro internetový portál Xman.cz z 8. 8. 2014 uvádí: 

„Vodáctví má v Česku ohromnou tradici, ale chybí lodě, přizpůsobené pro veslování 

v přírodě. Přitom veslovat po Vltavě je šíleně krásný. Ty skály a lesy kolem Zvíkova a 

Orlíka, potom Slapská přehrada se skalnatými útesy a se stromy nad vodou…“ S tím 

souhlasí i Poláček (rozhovor 26. 2. 2015 v Praze). Tvrdí, že hlavním problémem, proč 

v Česku turistické veslování nefunguje, je nedostatek lodního materiálu. V současnosti 

je v majetku jednotlivých veslařských klubů velmi málo těchto lodí. A pokud je klub 
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vlastní, slouží především (díky jejich větší stabilitě) k tréninku nováčků. Podle Poláčka 

je zde sice tradice v tomto putování, ale dávno zaniklá. Je potřeba ji obnovit. Nákupem 

lodí (podpora ze strany ČVS, či obcí) a vytvořením přátelského prostředí pro tuto 

činnost (vstřícný přístup veslařských klubů). Zároveň uvádí, že by turistické veslování 

mohli nabízet i soukromé společnosti, ale sám si touto alternativou není jist. Opět by 

ovšem takovou společnost musel vést někdo, kdo má s veslováním zkušenosti. 

 

10 FISA Tour 

 FISA Tour je největší veslařskou světovou akcí turistického charakteru. Jde o 

přibližně týdenní putování po vybrané řece (či fjordu, nebo jezeře) ve vybrané zemi. 

Tuto událost tedy zaštiťuje mezinárodní veslařská federace. Organizaci má na starost 

vždy daný veslařský svaz (dle místa konání). Přihlašovat se lze přes internetové stránky 

FISA. O tuto akci je každoročně opravdu obrovský zájem, i přes poměrně vysokou cenu 

(přes 1000 €), a velké množství zájemců musí být odmítnuto. Akce se zúčastňují veslaři 

z mnoha států světa. Cílem je nejen putování a poznávání nové země, ale i spojování 

lidí z různých koutů světa. Posádky totiž nejsou stálé, ale každý den se mění (vše je 

předem připraveno). V letošním roce (2015) je pořadatelskou zemí Itálie. Putování bude 

probíhat po jezeře Maggiore. (zdroj: http://www.worldrowing.com/events/2015-world-

rowing-tour/event-information) 

 

10.1 FISA TOUR 2004 

 V roce 2004 hostila tuto akce i Česká republika. Byla to největší událost 

turistického veslování u nás. Bohužel se nestala, i přes medializaci, impulsem pro 

rozvoj turistického veslování u nás, zmiňuje Jiří Poláček v rozhovoru z 26. 2. 2015. 

Není tedy překvapením, že mezi účastníky této akce nebyl ani jeden Čech. 

  

Tato akce dostala podtitul „Mezinárodní oslava „veslování pro všechny“ na řece 

Vltavě“ a konala se od 4. do 12. září. Trasa vedla od soutoku řek Lužnice a Vltavy 

(nalodění proběhlo na řece Lužnici 0,7 km od ústí do Vltavy) do Prahy. Putování se 

zúčastnilo celkem 90 veslařů ze 17 zemí, z toho 43 mužů a 47 žen. Mezi zúčastněnými 

nebyli jen závodní veslaři nebo bývalí závodní veslaři, byli tam i ti, kteří se závodním 
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veslováním neměli žádné zkušenosti. Z toho vyplívá, že je turistické veslování vhodné 

opravdu pro všechny. 

  

FISA Tour byla v roce 2004 jednou z největších mezinárodních akcí 

společensko-sportovního charakteru u nás. Záštitu nad akcí převzal tehdejší náměstek 

primátora Prahy JUDr. Petr Hulinský, dále generální manažer Povodí Vltavy s. p. Ing. 

František Hladík, RNDr. Jan Zahradník, tehdejší hejtman Jihočeského kraje nebo 

například Jiří Kejval, tehdejší šéf Českého veslařského svazu (dnes předseda ČOV). To 

vše podtrhuje význam události. FISA Tour 2004 měla rozhodně velký význam pro 

cestovní ruch (popularizace České republiky v zahraničí). (FISA, 2004) 

 

10.1.1 Program FISA Tour 2004 
 
Sobota 4. 9. 

Příjezd do Prahy, v 14.00 hod. Sraz ve Veslařském klubu Slavia – zahajovací 

ceremoniál s vlajkami zúčastněných zemí, v 16.00 hod. Odjezd autokary do oblasti 

Týna nad Vltavou – k soutoku řek Vltavy a Lužnice, uvítací večeře a nocleh v hotelu 

Nový Dvůr. 

 

Neděle 5. 9. 

Celodenní výlet autokary po jižních Čechách (Český Krumlov, České Budějovice – 

prohlídky zajímavostí), večeře a nocleh v hotelu Nový Dvůr. 

 

Pondělí 6. 9. 

1. Příprava lodí, veslování od ř. km 200 do 182 – Podolsko, 18 km / 1 plavební komora, 

oběd – piknik 

2. Veslování od km 182 do 169 – Zvíkov, 13 km / bez plavebních komor, autokary do 

hotelu Solenice (nad přehradou Orlík), večeře a nocleh. 

 

Úterý 7. 9. 

1. Autokary na Zvíkov, veslování od ř. km 169 na řeku Otavu – 3 km tam a dtto zpět, 

pokračování po řece Vltavě na ř. km 157 – zámek Orlík, 18 km / bez plavebních komor, 

oběd – piknik, prohlídka zámku 
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2. Veslování od km 157 do 145 – přehrada Orlík, 12 km / bez plavebních komor, 

doprava lodí na korunu hráze, pěšky do hotelu Solenice, večeře a nocleh. 

 

Středa 8. 9. 

1. Přeprava lodí pod hráz Orlík pomocí speciálního tahače (výtah na lodě je po povodni 

z r. 2002 mimo provoz), veslování od ř. km 144 do 127 – Zrůbek, 17 km / 1 plavební 

komora, oběd – piknik 

2. Veslování od km 127 do 115 – Cholín, 12 km / bez plavebních komor, autokary do 

hotelu Měřín (bungalovy), večeře a nocleh. 

 

Čtvrtek 9. 9. 

1. Autokary na Cholín, veslování od ř. km 115 do 97 – Měřín, 18 km / bez plavebních 

komor, oběd – piknik 

2. Veslování od km 97 do 82 – Štěchovice, 15 km / přehrada Slapy – speciální přeprava 

lodí a 1 plavební komora, autokary do hotelu Měřín, večeře a nocleh. 

 

Pátek 10. 9. 

1. Autokary do Štěchovic, veslování od ř. km 82 do 71 – Vrané, 11 km / bez plavebních 

komor, oběd – piknik 

2. Veslování od km 71 do 54 – Veslařský klub Slavia, 17 km / 2 plavební komory, 

večeře v typické restauraci, nocleh v botelu Vodník. 

Sobota 11. 9. 

1. Veslování v centru Prahy od ř. km 54 do 51 a zpět, 6 km / 2 x 1 plavební komora, 

oběd – piknik ve veslařském klubu Slavia 

2. Odpoledne – autokarová a pěší prohlídka Prahy s anglickým průvodcem, večeře na 

rozloučenou ve veslařském klubu Slavia, nocleh v botelu Vodník. 

 

Neděle 12. 9. 

Rozloučení a odjezd od botelu Vodník. 

(FISA, 2004) 
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11 Turistické veslování v Německu 

Ve většině zemí západní Evropy je turistické veslování poměrně dost populární. 

Bylo tedy možné si pro inspiraci vybrat například Francii, Holandsko nebo třeba 

Švýcarsko. Německo jsme si vybrali především pro skvěle propracovaný systém 

tamního turistického veslování. Němci mají přehledně uspořádané všechny aspekty 

týkající se pohybu gigových veslic na vodě. Ať už jde o bezpečnost, vybavení, pokyny 

pro kormidelníky, kilometráž nebo ochranu životního prostředí. Bohužel lze říci, že 

systematika jejich nezávodního veslování je mnohem propracovanější, než systematika 

českého závodního veslování. Němci tuto odnož veslování nazývají „Wanderrudern“. 

 

11.1 SYSTÉM NĚMECKÉHO TURISTICKÉHO VESLOVÁNÍ 

V Německu je turistické veslování provozováno na klubové úrovni. To 

znamená, že existuje mnoho různých společenských sdružení, patřících pod německý 

veslařský svaz, které tuto aktivitu umožňují. Německý veslařský svaz (DRV) tuto 

aktivitu zastřešuje a reguluje. Není to tedy záležitostí především soukromých cestovních 

kanceláří a půjčoven (jako např. vodní turistika na kánoích v ČR). 

 

Vyjížďky a putování mohou absolvovat nejen členové daného klubu, ale i 

příchozí, kteří zaplatí amortizační příspěvek. Vše je podmíněno materiálními 

možnostmi klubu. Ty kluby, které umožňují turistiku na veslicích, musí být vybaveny 

vlastními loděmi a vesly. Toto vybavení je soukromým vlastnictvím klubu, respektive 

jeho členů. Od počtu lodí se pak odvíjí velikost výprav. 

 

Podmínkou putování je účast tzv. „Bootsobleute“, jedná se o koordinátora 

putování, který může být zároveň kormidelníkem. Minimální věk pro tuto pozici je 15 

let (u mládeže platí jiná pravidla). Ten musí být odborně proškolen (a mít tzv. oprávnění 

koordinátora udělené na základě splněné zkoušky). Musí znát dopravní pravidla říčního 

provozu, mít technické znalosti a dovednosti v oblasti turistického veslování, znát 

pravidla pro bezpečný provoz na vodě, umět základy první pomoci a samozřejmě 

ovládat kormidlování lodi. Tento koordinátor je také zodpovědný za celou výpravu. 

(zdroj: http://www.rudern.de/sicherheit/) 
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11.2 TERÉNY PRO NĚMECKÉ TURISTICKÉ VESLOVÁNÍ 

 V Německu je obrovské množství vodních ploch pro turistické veslování. 

Pravděpodobně i od toho je odvinuta tamní velká popularita této aktivity. Němci mají 

terény rozděleny do dvaceti oblastí. Tyto oblasti nejsou jen v Německu, jde i o místa 

v Dánsku, v Polsku, ve Francii, v Nizozemí a v Česku (Němci každoročně přijíždějí 

splouvat Vltavu a Labe). Opět je tento systém velmi dobře propracovaný. Každá 

z oblastí obsahuje až několik desítek řek, nebo jiných vodních ploch. U všech 

uvedených terénů je samozřejmě podrobně zpracovaná kilometráž a doporučení týkající 

se putování na daném úseku. 

 

11.2.1 Oblasti německého turistického veslování 
 
Pobřeží Severního moře 

Pobřeží Baltského moře 

Dánsko 

- Obsahuje 2 podoblasti fjordů 

Šlesvicko-Holštýnsko 

- Obsahuje 14 podoblastí – řeky, jezera a umělé kanály 

- Jednou z nich je i 66,1 km dlouhý umělý kanál spojující Labe a přístav Lubek 

Meklenbursko-Přední Pomořansko 

- Obsahuje 11 podoblastí – jezera a jezerní oblasti, umělé kanály a řeky 

Odra (řeka) 

- Řeka Odra a její přítoky, dohromady 6 podoblastí 

Polsko 

- Oblast Polska obsahuje 7 řek a jeden umělý kanál Bydgoski 

Havola (řeka) 

- Včetně přítoků, okolních jezer a umělých kanálů dohromady 23 podoblastí 

Spréva (řeka) 

- Včetně přítoků, okolních jezer a umělých kanálů dohromady 14 podoblastí 

Labe (řeka) 

- Včetně přítoků a okolních řek 

- Obsahuje i oblast Vltavy v ČR 

- Dohromady 22 podoblastí 
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Vezera (řeka) 

- Včetně přítoků 

- Dohromady 20 podoblastí (jezer a řek) 

Emže (řeka) 

- 18 podoblastí (přítoky Emže, okolní jezera a umělé kanály) 

Severozápadní německé kanály 

- Oblast s umělými kanály a množstvím jezer 

- Dohromady 8 podoblastí 

Severní Porýní-Vestfálsko 

- Obsahuje 8 jezer a přehrad 

Přítoky Mázy (řeka) 

- Obsahuje 2 řeky, Niers a Rour 

Rýn (řeka) 

- Včetně přítoků a Bodamského jezera 

- Celkem 17 podoblastí 

Francouzské kanály 

- Dohromady 4 podoblasti francouzských umělých kanálů 

Dunaj (řeka) 

- Včetně přítoků a umělých kanálů 

- Celkem 11 podoblastí 

Jihoněmecká jezera 

- Oblast obsahující 10 jezer 

Bývalé hnědouhelné revíry 

- Celkem tři podoblasti v okolí Lipska 

(zdroj: http://gewaesser.rudern.de/) 

 

Němci tedy na veslicích putují v celkem 202 podoblastech po Německu a 

okolních státech. To je obrovský prostor k využití. Ke všem 202 podoblastí mají 

dostatek podkladů k realizaci plavby (kilometráž obsahující možnosti ubytování, 

významné body na trase i informace o překážkách na vodní cestě).  
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12 Vize rozvoje 

Turistika na veslicích má v České republice obrovský potenciál. Bohužel (jak je 

uvedeno v předchozích kapitolách) u nás funguje pouze v rámci výletů zahraničních 

posádek do Česka. Rádi bychom jednoho dne viděli české vodáky putující na veslicích 

například po Slapech, stejně jako dnes putují na kánoích ve Vyšším Brodě. A bylo by 

jedině dobře, kdyby nešlo o bývalé závodní veslaře, ale i o lidi, kteří se setkají pouze 

s touto formou veslování. Zároveň by se stala tato činnost světově jedinečnou, jako 

všechny druhy turistiky u nás. Naše, česká, turistika, je světový fenomén, jehož 

smyslem je především poznávání. Například příroda Vltavské kaskády (Orlík, Slapy, 

Kamýk, …) je nádherná a stále jaksi nepoznaná. Kolik lidí si může tyto lokality 

prohlédnout z hladiny Vltavy? Pár vodáků, kteří se vydají na, pro tento terén 

nevhodných, kánoích nebo místí chataři. 

 

 Na jaké úrovni a jak by měla turistika na veslicích v České republice fungovat? 

Myslíme si, že by bylo vhodné napodobit německý model (viz kapitola 11). To 

znamená, že by turistické veslování nabízely a organizovaly samotné veslařské kluby. 

Těch máme v České republice poměrně velké množství. Myslíme, že by se v každém 

klubu našel někdo, kdo by se chtěl této činnosti věnovat. Jedinou otázkou tedy zůstává, 

jak vyřešit nedostatek materiálu. Tento problém by se mohl řešit např. naplánováním 

rozpočtu, v kterém by klub počítal s nákupem těchto lodí. Další možností je dotace ze 

strany Českého veslařského svazu, nebo sponzorský dar od velkorysého mecenáše. 

 

V následujícím textu nastíníme možnosti rozvoje turistiky na veslicích v České 

republice. Obsahem je seznámení s používaným materiálem, dále pravidla zabývající se 

především bezpečností plavby a ochranou přírody a v neposlední řadě i návrh možných 

tras na českých vodách. Zdrojem inspirace je model turistického veslování v Německu a 

některé regule Mezinárodní veslařské federace. 
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13 Cílová skupina 

 Turistické veslování je, podobně jako turistika na kánoích, vhodné pro všechny 

věkové kategorie. Veslování je dokonce velmi vhodný prostředek „zdravého pohybu“. 

U lidí provozujících kondiční veslování se prokazatelně zlepšila tělesná zdatnost a s tím 

související psychická pohoda. (Kyselá, 2012) Podle Poláčka (2015) je turistika na 

veslicích opravdu pro každého a nejen pro bývalé veslaře. Nejstaršímu účastníku FISA 

Tour 2004 bylo tehdy přes sedmdesát let. V Německu naopak pořádají putování na 

veslicích pro děti a mládež (obdobně jako jsou u nás pořádány vodácké tábory na 

kánoích). 

  

S vedoucím práce, jsme měli možnost 5. 3. 2015 vyzkoušet jízdu na dvojskulu. 

Jakožto aktivní veslař jsem si samozřejmě věděl rady s ovládáním lodi. Vedoucí práce 

měl s veslováním na skulu teprve druhou zkušenost, i přes to si velmi rychle osvojil 

potřebné dovednosti. Z absolvované, přibližně hodinové jízdy, bylo zřejmé, že jde o 

poměrně jednoduchý způsob lokomoce vhodný i pro úplné začátečníky. Loď se jevila 

velmi stabilně a jízda na ní byla nejen komfortní, ale i poměrně rychlá a plynulá. 

 

14 Materiál a doporučené vybavení 

Zásadním předpokladem k uskutečnění putování je mít k dispozici náležitý 

materiál. V tomto případě se jedná především o lodě a vesla. Jako je tomu u celého 

veslování, i zde se jedná o velmi nákladné položky. Dalším vhodným vybavením je pak 

náležité oblečení a voděodolné vaky pro zavazadla. Dále nářadí a náhradní pomůcky. 

 

14.1 LODĚ 

Historicky se lodě pro putování nazývají gigovými. Tyto lodě byly vyráběny 

z dřevěných plátů a dnes je v Česku můžeme spatřit například v historickém závodě 

gigových osmiveslic v rámci pražských Primátorek. V dnešní době, kdy technika a 

použité materiály pokrčily dále, se lodě pro turistické veslování nazývají C-gigy 

(obrázek č. 1). Písmeno C vyjadřuje použití karbonu při stavbě lodi, uvádí Poláček 

(rozhovor 26. 2. 2015 v Praze). V současné době se ceny lodí pohybují od 4500 € do 
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23 000 € (tj. přibližně 123 000 – 628 000 Kč), v závislosti na typu a vybavení. (zdroj: 

http://www.bbg-bootsbau.de/docs/pl_UK_export_2015.pdf)  

 

Obrázek č. 1 Dvojskul 

 
 

14.1.1 Typy lodí 

Nabídka lodí je v současnosti velmi široká a můžeme směle říci, že typů lodí pro 

turistické veslování je více, než pro veslování závodní. V nabídce jsou lodě pro posádky 

od jednoho po devět veslařů. Více oblíbenými a využívanými jsou lodě párové 

(symetrické zatížení pohybového aparátu). Typy lodí jsou popsány v tabulce č. 2. 

 
 

Tabulka č. 2 Typy C-gigů 
Označení Popis Délka Šířka 
1x C-GIG Párový skul pro jednoho veslaře bez 

kormidelníka 
  

1x+ C-
GIG 

Párový skul pro jednoho veslaře 
s kormidelníkem 

  

2x C-GIG Párový dvojskul pro dva veslaře bez 
kormidelníka 

  

2x+ C-
GIG 

Párový dvojskul pro dva veslaře 
s kormidelníkem 

825 cm 90 cm 

2+ C-GIG Nepárová dvojka pro dva veslaře 
s kormidelníkem 

825 cm 90 cm 

3x+ C-
GIG 

Párový trojskul pro tři veslaře 
s kormidelníkem 

  

4x+ C- Párová čtyřka pro čtyři veslaře 1100 cm 100 cm 
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GIG s kormidelníkem 
4+ C-GIG Nepárová čtyřka pro čtyři veslaře s 

kormidelníkem 
1100 cm 100 cm 

5x+ C-
GIG 

Párová pětka při čtyři veslaře 
s kormidelníkem 

  

6x+ C-
GIG 

Párová šestka pro šest veslařů s 
kormidelníkem 

  

6+ C-GIG Nepárová šestka pro šest veslařů 
s kormidelníkem 

  

8x+ C-
GIG 

Párová osma pro osm veslařů 
s kormidelníkem 

  

8+ C-GIG Nepárová osma pro osm veslařů s 
kormidelníkem 

  

 
(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/boote-und-zubehoer/) 

 

14.1.2 Konstrukce lodě 

Moderní lodě jsou vyráběny ze dřeva, sklolaminátu, duralu a karbonu. Kýl lodi a 

žebra jsou zhotovena ze dřeva, vnější plášť potom ze směsi sklolaminátu a karbonu. 

Vnitřní vybavení je většinou z hybridu dřeva a karbonu. Krakorce jsou vyrobené 

z duralu. Na následujících obrázcích (obr. 2 a 3) jsou popsány jednotlivé komponenty 

C-gigu. (zdroj: http://www.bbg-bootsbau.de/docs/boat_specification_engl_2013.pdf) 

 

Obrázek č. 2 Popis lodi 
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Obrázek č. 3 Příčný průřez lodí 
 

 
 
 
(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/boote-und-zubehoer/) 
 

14.2 VESLA 

V minulosti se nejčastěji používala vesla dřevěná. Dnes je dřevo nahrazováno 

modernějším materiálem, karbonem. Vesla jsou relativně křehká, a proto vyžadují 

(stejně jako c-gigy) opatrné zacházení. Ceny se při použití karbonového materiálu 

pohybují kolem 450 $ (cca 11 300 Kč) za pár párových vesel a kolem 550 $ za pár 

nepárových vesel (cca 13 860 Kč). (zdroj: http://www.concept2.com/oars/related-

products/reduced-price-oars) 

 

14.2.1 Konstrukce vesla 

Veslo je jedním z důležitých aspektů komfortu při putování. Kromě toho, že se 

rozdělují na vesla párová a nepárová, je tu možnost jisté individualizace. Ta spočívá 

v možnosti výběru rukověti (držadlo), nastavení délky vesla (efektivita a obtížnost 

záběru), a výběru typu lopatky. Jednotlivé části vesla jsou popsány na obrázku č. 4. 

 

 Rukověti se vyrábějí buď dřevěné (nepárová vesla) nebo ze syntetických 

materiálů (párová i nepárová vesla). Nejpříjemnější bývají rukověti dřevěné (zároveň 

ale i nejdražší). U syntetických rukovětí je možnost výběru mezi gumou a jakousi 

tvrdou pěnou. Výběr už pak záleží na individuálních potřebách veslaře. 

 

 Délka vesla se upravuje v řádech centimetrů. Všechna vesla na dané lodi pak 

musí být stejně dlouhá. Délka vesla se dá upravit u typů s nastavitelnou rukovětí (nelze 
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u dřevěného typu). Další možnosti je nastavení pákového poměru posunutím věnečku 

vesla (tj. posunutí osy otáčení vesla). 

 

 Rozlišujeme dvě základní skupiny lopatek: listy a sekery. Listy vycházejí 

z klasického, historického tvaru lopatky, která připomíná list. Sekery pak svým tvarem 

připomínají opravdu sekeru a jde o novější typ lopatky, která se využívá především 

v závodním veslování. Sekery se poté dělí na několik dalších typů, které ale řeší už 

závodní veslování. K potřebám veslování turistického nám postačí toto prosté rozdělení. 

 

Obrázek č. 4 Popis vesla 

 

 

(zdroj: http://visual.merriam-webster.com/images/sports-games/aquatic-nautical-
sports/rowing-sculling/types-oars.jpg) 
 

14.3 DOPORUČENÉ VYBAVENÍ 

 Během putování může dojít k poškození či ztrátě části vybavení. Proto je velmi 

vhodné mít s sebou několik důležitých náhradních dílů a také nářadí. Protože co může 

zkazit putování více, než chybějící šroub, který však v přírodě těžko nalezneme. V této 

části jsme se nechali inspirovat doporučeními, které vydal Německý veslařský svaz 

(DRV). Myslíme, že s ohledem na tradici, masovost tamní veslařské turistiky a 

německou pečlivost, není třeba tento seznam měnit. 

 
Náhradní díly 

- 1 pojízdné sedátko (na jednu loď) 

- Náhradní pár vesel 
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Drobné náhradní díly 

- Šrouby ke krakorci 

- 2 řemínky k opěrátkům nohou 

- 2 havlinky se závlačkou 

- 2 šrouby k opěrátkům nohou 

- 1 věneček k veslu (párový i nepárový) 

- Podložky 

- Ocelové lanko ke kormidlu 

 

Nářadí 

- 4 klíče na utahování šroubů krakorce (vel. 10) 

- 2 klíče na utahování osy havlinky (vel. 13) 

- Víceúčelové lepidlo 

- Kleště 

- Olejnička 

- Plastové spojovací pásky 

- 1 hřebík 5mm 

- 1 stranový klíč 10/19 

- 1 pilník/rašple 

- 1 kladivo 200g 

- 1 opravná sada na plast/laminát 

- 1 vrták (2,5 mm – 5,5 mm) 

- 1 malá pila 

- Vruty do dřeva, šrouby a matice 

- 2 listy brusného papíru 

- Vodotěsná lepicí páska 

- 2 šroubováky různých velikostí 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/ausruestung-bei-wanderfahrten/) 

 

14.4 OBLEČENÍ A ÚSCHOVA ZAVAZADEL 

Stejně jako všechny ostatní druhy turistiky, i zde jsou kladeny nároky na správný 

výběr oblečení a úschovy zavazadel. Vzhledem k tomu, že se se pohybujeme na vodě, je 

potřeba se dobře chránit před vlhkostí. I zde hrozí déšť nebo (sice je to málo 
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pravděpodobné) i převrhnutí. Proto je nutné přechovávat zavazadla ve voděodolných 

materiálech a mít po ruce oblečení podobného charakteru. 

 

14.4.1 Oblečení 

K veslování je vhodné oblečení funkčního charakteru. I zde platí „cibulový“ 

způsob oblékání. To znamení několik tenčích vrstev oblečení od funkčního základu až 

po nepromokavé oblečení navrch. (Sýkora et al, 1986) Vzhledem k tomu, že se veslař 

při jízdě pohybuje na pojízdném sedátku, je vhodné použít upnuté oblečení, aby nedošlo 

k jeho zadření mezi kolečka od pojízdného sedátka a kolejničky. Tzn. legíny, či 

upnutější prodyšné kalhoty na dolní část těla. Při teplejším počasí dobře poslouží i 

krátké elastické kalhoty nebo veslařská kombinéza. U horní části těla je třeba brát zřetel 

na ochranu dolní části zad (tj. bederní páteř a ledviny). Je nutné respektovat i specifický 

veslařský pohyb – volné oblečení je nevhodné z důvodu jeho možného namotání na 

vesla. Na veslici se pohybujeme pozadu a vítr vanoucí od hladiny vody bývá poměrně 

studený i v jinak teplém počasí. Proto je vhodné funkční triko (dlouhé nebo krátké, 

podle počasí) např. z merino vlny, nebo jiných, syntetických, materiálů. Pokud panuje 

chladnější počasí, je vhodné se chránit vestou (zateplenou vzadu), která dobře kryje 

spodní část zad. Při dešti je vhodné (jako je tomu i u jiných forem turistiky) použít 

nepromokavé oblečení membránového typu. Proto je dobré mít vždy toto oblečení po 

ruce, déšť totiž může přijít velmi nečekaně. Obuv u veslařů není důležitá, pokud je loď 

vybavena opěrátky nohou typu treter. Pokud tomu tak není, a loď je vybavena pouze 

řemínky na uchycení bot, je vhodné použít pohodlnou sportovní obuv, například 

běžeckou. 

 

14.4.2 Úschova zavazadel 

Vzhledem k pohybu na vodě a možného zvlhnutí zavazadel je velmi vhodné 

používat nepromokavé vaky na zavazadla. Není nic nepříjemnějšího, než místo vaření 

večeře a stavění stanu v kempu, řešit sušení vlhkých zavazadel. Navíc pokud jde o 

technický materiál, např. vařič, může dojít k jeho nevratnému poškození. Batoh s věcmi 

ukládáme do lodního pytle, nebo do pytle ukládáme zavazadla přímo (dnešní vaky jsou 

k tomu uzpůsobené). Tyto nepromokavé vaky jsou vyrobeny buď z gumy, nebo 

z pogumované tkaniny. Tyto pytle se vyrábějí v různých velikostech, je ale nutné 
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respektovat menší úložné prostory na veslicích. Vhodné je i využití malých lodních 

pytlů (objem do 2 l) na cennosti a osobní doklady. (Štemprok et al, 1983) 

 

14.5 MNOŽSTVÍ MATERIÁLU A DÉLKA PUTOVÁNÍ 

 Množství materiálu, které je C-gig schopen uvézt je poměrně omezené. Skul 

nebo například dvojskul je schopen uvézt potřeby pro týdenní pobyt v přírodě pro celou 

posádku, tj. 1 – 3 osoby. Není tomu tak možné například u čtyřky. Pokud s sebou 

vezeme i jídlo, náklad není možné hmotnostně, ani objemově uvézt. 

 

Krátkodobé putování 

 V rámci krátkodobého putování (tj. do 3 dnů) je možné vézt všechen materiál na 

lodi s sebou. Zkušební měření ukázalo, že váha zavazadel pro jednu osobu (půl váhy 

stanu, spacák, karimatka, půl váhy vařiče + palivo, oblečení, lodní pytel, jídlo, pití a 

další drobnosti) je přibližně 11 kg. Pokud posádka využije pro svoje věci společný lodní 

pytel, je možné všechno vézt s sebou. 

 

Dlouhodobé putování 

 Dlouhodobé putování (tj. více jak 4 dny) lze, zvláště na lodích pro větší posádky 

uskutečnit poměrně špatně bez doprovodného člunu, nebo vozidla. S ohledem na 

množství zavazadel se v takovém případě využívá přepravy pomocí doprovodného 

vozu, který vždy s věcmi čeká v cílovém místě denního putování. Lze využít i motorový 

člun doprovázející lodě neustále. Výhodu nacházíme v neustálé možnosti pomoci, avšak 

putování také ztrácí velkou část romantiky. 

 

15 Bezpečnost a ochrana přírody 

V turistice je kladen důraz na bezpečnost, pro vodní turistiku to platí obzvlášť. 

Pohybujeme se na velkých otevřených vodách, kde hrozí náhlé změny počasí a s tím 

spojené ohrožení zdraví nebo dokonce utonutí. Navíc se většinou na vodním toku 

nepohybujeme sami, ale je zde i možnost říčního provozu, který musíme respektovat a 

vědět jak se v jednotlivých případech říční dopravy chovat. I v této kapitole se 

inspirujeme německým systémem a také bezpečnostními nařízeními Mezinárodní 

veslařské federace pro turistiku na veslicích.  
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Zároveň je nepsanou povinností každého správného turisty (provozujícím 

jakoukoliv formu) chránit přírodu. Respektovat svoje okolí a prostředí. Chovat se tak, 

abychom přírodě uškodili co nejméně, ba naopak i pomohli. 

 

15.1 PŘED VYPLUTÍM 

 Zde jsme se nechali inspirovat především německým systémem (viz kapitola 

11.1). Před vyplutím je důležité zajistit několik nutných operací a předejít tak možným 

problémům při plavbě. Jedná se o zajištění kormidelníka, právní ochranu veslice, 

zjištění aktuálního stavu dovedností posádky a sjednocení pokynů. 

 

Kormidelník 

V Německu využívají název koordinátor plavby a kormidelník. Nám postačí 

prostě kormidelník. Ten je hlavní zodpovědnou osobou při putování. Je zodpovědný za 

loď i za posádku. Při putování více veslic najednou může být koordinátorem jen jeden 

z kormidelníků v celé výpravě. I zde si myslíme, že minimální vhodná věková hranice 

pro tuto funkci je 15 let. Kormidelník by měl být proškolen v otázkách Řádu plavební 

bezpečnosti, v otázkách hydrodynamiky a v otázkách první pomoci. Je na 

zodpovědnosti Českého veslařského svazu toto školení zajistit. Jako koordinátor 

putování musí mít kormidelník vše dobře naplánováno. Tzn., že musí znát trasu a 

případné překážky na ní. Pokud je v plánu překonávání vodní stavby (přehrada, jez), je 

potřeba mít domluvený způsob přepravení veslice přes překážku. Pokud jde o 

celodenní, nebo vícedenní putování, musí mít připravená a zajištěná místa pro 

odpočinek, či táboření.  

 

Právní ochrana veslice 

 Pokud se budeme držet modelu klubového veslování, tj. veslice jsou ve 

vlastnictví klubů a ne soukromých společností, je potřeba se o loď dobře postarat. Jak je 

zmíněno v kapitole 13.1, jedná se o velmi drahé vybavení. Musíme také počítat s tím, že 

o turistiku na veslicích bude zájem i mezi příchozími, tedy takovými lidmi, ktdeří 

nejsou členy daného klubu. Proto je nutné před jízdou zkontrolovat stav lodi a zapsat ho 

do knihy jízd. Do knihy jízd dále píšeme hodinu odjezdu a cíl cesty. Vše kvůli 

bezpečnosti. Celý zápis má na starost opět kormidelník 
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Dovednosti posádky 

Před vyplutím by si měl kormidelník, jako zodpovědná osoba putování, 

zkontrolovat aktuální stav dovedností posádky. V jeho pravomoci by měla být i 

možnost odmítnutí nezpůsobilého zájemce (velmi nízký stav vstupních dovedností nebo 

např. nezpůsobilost z důvodu požití alkoholu). Kormidelník by měl zároveň být schopen 

poskládat posádky tak, aby (pokud jde o výpravu s více plavidly) nebyly mezi 

jednotlivými posádkami velké rozdíly. 

 

Sjednocení pokynů 

Při putování je důležitá i komunikace. Především na řekách s hustším provozem 

a množstvím překážek, např. mosty nebo hráze, je potřeba rychle reagovat a měnit směr 

jízdy. Musíme brát v potaz, že veslice není přímo určená pro hbité manévrování. Proto 

je potřeba dobře předvídat situaci. Pokyny udává kormidelník, v případě lodi bez 

kormidelníka strok (veslovod). 

 

Některé důležité pokyny 

- Vpřed – všichni veslaři zabírají vpřed 

- Lehce – veslaři zabírají mírně – loď jede pomaleji 

- Kontra – veslaři zabírají vzad 

- Pohov – veslaři přestávají veslovat a položí vesla naplocho na vodu 

- Stop – veslaři zanoří vesla lopatkami kolmo do vody a tím loď brzdí 

- Otáčíme – veslaři zabírají jednou paží vpřed a druhou vzad (nejrychlejší způsob 

otáčení lodi); (u nepárových posádek zabírají jedni vzad a druzí vpřed) 

- Pozor vlny – upozornění od kormidelníka, že se blíží vlny (např. od projíždějící 

větší lodi) 

- Háci vřed – zabírají jen ti, co mají levá vesla (u párových posádek zabírají 

všichni levými vesly) 

- Stroci vpřed – zabírají jen ti, co mají pravá vesla (u párových posádek zabírají 

všichni pravými vesly) 

- Háci kontra – ti, co mají levá vesla, zabírají vzad (u párových posádek zabírají 

všichni levými vesly vzad) 

- Stroci kontra - ti, co mají pravá vesla, zabírají vzad (u párových posádek zabírají 

všichni pravými vesly vzad) 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/boote-und-zubehoer/) 
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15.2 PLAVBA 

Pokyny během plavby udává výhradně kormidelník nebo strok (pokud jde o 

veslici bez kormidelníka). Ten musí mít pečlivě nastudován Řád plavební bezpečnosti, 

předvídat počasí a respektovat zákony hydrodynamiky. V následující kapitole budou 

rozvedeny některé klíčové situace, které mohou během putování na veslicích nastat. 

 

Mělčiny 

Při jízdě na veslici je důležité respektovat směr toku hlavního proudu řeky. Ten 

není vždy zcela stejný, jako směr koryta řeky. Podobně jako u jízdy na proudících 

vodách, i zde by měl kormidelník umět číst vodu. Místa nacházející se mimo hlavní 

proud totiž mohou být často zanesená a mělká. Vjezdem do těchto míst může dojít 

k uvíznutí, nebo poškození veslice. Viz obrázek č. 5. 

 

Obrázek č. 5 Mělčiny 

 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/boote-steuern-und-

fuehren/stroemung/) 

 

Manévrování 

 Během putování může nastat situace, kdy se loď pohybuje stejně rychle jako 

proud řeky (například při odpočinku). V takových případech musí být kormidelník 

obezřetný. Loď nelze ovládat, pokud se pohybuje stejnou rychlostí, jako voda. Pokud je 

tedy třeba vyhnout se překážce, je nutné zvýšit rychlost, nebo naopak snížit, aby bylo 

možné s lodí manévrovat. 

 

Přítoky 

 I zde, podobně jako na jízdě v proudící vodě, je třeba respektovat správný 

náklon lodi. Při vjezdu kolmo do proudu (například ústí náhonu) je nutné mít mírný 

náklon lodi, tzn. směrem po přitékajícím proudu. Při nedodržení tohoto pravidla může 

dojít ke zvrhnutí veslice. 
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Otáčení u mostů 

 Při otáčení v blízkosti mostů je důležité dbát na bezpečnost. Otáčíme se vždy 

kolem pilíře za mostem po směru toku řeky. V opačném případě může dojít k nárazu na 

most vlivem působení proudu. Viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek č. 6 Otáčení u mostů 

 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/boote-steuern-und-

fuehren/stroemung/) 

 

Překážky ve vodě 

 Během putování na řece je velmi pravděpodobné setkání s překážkami různého 

typu. Jde např. o kameny ve vodě, nebo těsně pod vodní hladinou, piloty u přístavů, 

kotvící lodě apod. Kormidelník musí být tedy stále ve střehu a sledovat terén před 

veslicí. Náraz je pro poměrně křehkou veslici často osudový. 

 

Vodní víry 

 Na zúžených místech (mosty, regulované koryto, stavba) vznikají vodní víry. 

Kormidelník by toto měl respektovat a těmto místům se vyhnout. Viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek č. 7 Vodní víry 

 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/boote-steuern-und-

fuehren/stroemung/) 

 

Vlny 

 Velkým nebezpečím jsou pro veslice vlny. Vlny mohou vznikat buď přirozeně 

působení větru, nebo od kolemjedoucích větších plavidel. Na větších otevřených 
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vodních plochách, např. jezera nebo přehradní nádrže, je potřeba mít se před vlnami na 

pozoru. Poměrně rychle mohou vzniknout vlny takové velikosti, že mohou veslici 

potopit a ohrozit posádku na životě. V případě vln od kolemjedoucích lodí jde spíše o 

zamezení natečení vody do veslice. Na blížící se vlny musí upozornit kormidelník a 

následně nastavit loď bokem k blížícím se vlnám (vesla v tuto chvíli napomáhají 

stabilitě). Viz obrázek č. 8.  

 

Obrázek č.8 Postavení lodi k vlnám 

 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/boote-steuern-und-fuehren/sog-

wind-wellen/) 

 

Plavební komora 

 Při putování se často setkáváme s vodními díly, které je třeba překonat. Některá 

z nich jsou vybavena plavebními komorami. V těchto komorách je nutné dodržovat 

určitá pravidla. Znamení „povolení pro vjezd nebo opuštění komory“ je znázorněno 

dvěma svislými zelenými a jedním bílým pruhem. Znamení „zákaz plavby nebo 

opuštění komory“ je znázorněno dvěma vodorovnými červenými a jedním bílým 

pruhem. Tato návěstidla je bezpodmínečně nutné respektovat. Veslice by měly být v 

komoře rozptýlené ve vymezeném prostoru. Není doporučeno přivazovat lodě na 

kotvící skoby pro velké lodě. Zároveň je potřeba dbát, aby se havlinka nezachytila do 

závěsů pro velké lodě. Je tedy lepší držet se s loděmi dále od stěn. Plavební komora také 

není vhodným místem pro svačení, je potřeba, aby byla posádka připravena okamžitě 

manévrovat.  

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/schifffahrtsschleusen/) 

 

Dopravní pravidla na řece 

 Stejně jako na silnici i na řece platí dopravní nařízení, tzv. Řád plavební 

bezpečnosti. Na veslicích je nutné tato pravidla respektovat aby nedošlo ke kolizi 

s většími plavidly. Tato kolize by totiž mohla být pro veslici fatální. Při jízdě na řece se 

držíme vždy na pravé straně řeky ve směru jízdy. Při vyhýbání dvou veslic vždy uhýbají 

obě lodě doprava. Při kolizním kurzu s větší lodí, je povinnost vyhnout se daná velikostí 
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plavidla. Pokud je plavidlo delší, než 20 m, vždy se vyhýbá veslice. Viz obrázek č. 9. 

Pokud je plavidlo kratší, než 20 m, vyhýbá se právě toto plavidlo. Viz obrázek č. 10. Na 

velkých řekách je možné potkat velké nákladní lodě. S veslicemi nikdy neplujeme těsně 

za nimi z důvodu vznikajících turbulentních proudění od lodí. Zároveň se nikdy 

nepřibližujeme k lodi mimo její zorný úhel. Viz obrázek č. 11. 

 

Obrázek č. 9 Vyhýbaní s plavidlem delším než 20 m 

 

 

Obrázek č. 10  Vyhýbaní s plavidlem kratším než 20 m 

 

 

Obrázek č. 11 Zorný úhel velké lodi 

 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/verkehrsregeln/) 
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15.3 BEZPEČNOSTNÍ REGULE FISA 

 Mezinárodní veslařská federace vydala bezpečnostní nařízení především pro 

potřeby FISA Tour. Lze je ovšem aplikovat i pro běžné putování. 

 

Bezpečnostní regule 

- Všichni účastníci putování by měli být vhodně oblečeni 

- Kormidelník na sobě musí mít po celou dobu plavby vestu, pro zbytek posádky 

je doporučeno mít vestu na dosažném místě ve veslici 

- Koordinátor putování (kormidelník) se musí před odjezdem seznámit s trasou a 

jejími nebezpečenstvími 

- Kormidelník si musí být jist, že je na lodi 

o Funkční mobilní telefon 

o Pitná voda 

o Podrobná mapa trasy 

o Kotva a kotevní lano 

o Houba na vylévání vody 

- Kormidelník a posádka musí dodržovat pravidla říčního provozu 

- Kormidelník (koordinátor výpravy) je zodpovědný za stav lodi 

- Posádka musí vždy dodržovat instrukce zaměstnanců přehrad a plavebních 

komor 

- Pokud jedna z lodí, při putování více lodí najednou, zaregistruje nějaké 

nebezpečí, je její povinností na to upozornit ostatní 

(FISA, 2004) 

 

15.4 BEZPEČNOSTNÍ REGULE ČVS 

 I Český veslařský svaz vydal v roce 2008 některá bezpečnostní a organizační 

nařízení týkající se turistiky na veslicích. Jde o poněkud strohá ujednání upravující 

především možnost zapůjčení lodí a otázky organizace akce. Z obsahu vyplývá, že bez 

vědomí ČVS, nelze žádné putování uspořádat. Nejedná se tedy o návod, jak akci 

naplánovat a provést, ale komu tuto činnost (plánování) svěřit. 
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Nařízení ČVS 

- Veškeré akce je nutné předběžně projednat s komisí nezávodního veslování 

Českého veslařského svazu, předseda Jiří Poláček. 

- Komise nezávodního veslování Českého veslařského svazu musí všechny akce 

včas (min. 3 měsíce předem) projednat s příslušnými správci toků a vodních děl, 

tj. podniky Povodí, resp. ČEZ, Vodní elektrárny a.s. Konání neprojednaných 

akcí je nepřijatelné. 

- Předpokládá se, že pro všechny veslařské nezávodní akce budou k dispozici lodě 

typu gig, C-gig, případně veslařské joly různých typů, používané v zahraničí. 

Veslování na většině nádrží se značným rozběhem vln na závodních lodích je 

nemyslitelné. 

- Při plavbě na všech splavných českých a moravských řekách je nutné dodržovat 

plavební řád. 

- Na Vltavě mimo Prahu veslařské kluby nejsou; kontakty na kluby v Praze a 

kolem Labe – viz http://www.veslo.cz/ 

(Český veslařský svaz, 2008) 

 

15.5 OCHRANA PŘÍRODY 

 V Německu se řídí takzvanými „Zlatými pravidly turistického veslování pro 

chování v přírodě“. Jde o osm doporučujících bodů, které pomáhají chránit přírodu a 

umožnit ostatním turistům stále stejný požitek z jejího užívání. 

 

Zlatá pravidla 

- Nezajíždějte do rákosí a mělkých vod (potencionální hnízdiště vodního ptactva a 

místo tření ryb) 

- Udržujte bezpečnou vzdálenost od porostů rákosí, lužních lesů a porostů leknínů 

(30 – 50 m) 

- Udržuje odstup od vodního ptactva (fotografujte a prohlížejte jej pokud možno 

z dálky) 

- Pro nalodění a vylodění využívejte příslušná, k tomu určená místa. Přespávejte 

pouze na místech k tomu určených (kempy, tábořiště). Po pobytu po sobě 

zahlaďte po stopy, ukliďte a nenechávejte odpadky 
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- Nestanujte v pobřežní vegetaci 

- Respektujte sezónní, nebo celoroční zákazy vplutí do chráněných oblastí 

- Pomáhejte udržovat čistou vodu. Nevylévejte do vody odpad 

- Dbejte těchto pokynů a jděte ostatním příkladem (i těm provozujícím jiné vodní 

sporty) 

(zdroj: http://www.rudern.de/bootsobleute-steuerleute/goldene-regeln/) 

 

16 Terény pro turistiku na veslicích v České republice 

 Pokud mluvíme o turistice na veslicích, potřebujeme pokud možno dlouhou, 

relativně klidnou a hlubokou vodní plochu. V České republice těmto nárokům 

odpovídají především přehradní nádrže a velké řeky s uměle vzdutou hladinou. Komise 

nezávodního veslování Českého veslařského svazu v roce 2008 vydala poměrně dobře 

zpracovaný materiál o možných terénech pro turistiku na veslicích v České republice. 

Obsahem kapitoly jsou tedy všechny možné terény v ČR. Podrobněji se zabýváme 

oblastí Vltavy, nejdelší řeky na našem území, a tedy i nejlepším terénem pro turistiku na 

veslicích. Kilometráž řek je doplněna o informace týkající se ubytování, překonávání 

vodních staveb a turistických zajímavostí v okolí vodního toku. 

 

 V České republice rozdělujeme terény pro turistiku na veslicích na 19 podoblastí 

(srovnej s 202 podoblastmi v Německu). Hlavních oblastí je pět. Jedná se o povodí 

jednotlivých větších řek na území ČR. Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry. 

Komise nezávodního veslování ke každé oblasti navrhuje nejvhodnější trasu pro 

putování. Celková přibližná délka terénů pro turistiku na veslicích je v České republice 

685 km. (Český veslařský svaz, 2008); (Jančar et al, 1998) 

 

16.1 OBLAST POVODÍ VLTAVY 

 Vltava je pravděpodobně nejkrásnějším a nejlepším terénem pro turistiku na 

veslicích. Během putování projíždíme po přehradních nádržích Vltavské kaskády a 

můžeme tak vidět nádhernou přírodu, dodnes poměrně zřídka obydlenou. Oblast povodí 

Vltavy obsahuje 5 podoblastí a celkem nabízí 277,9 km vhodných pro putování na 

veslicích.  
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Řeka Vltava 

Splavnost na veslicích 

- VN Lipno; 34,2 km (Nová Pec ř. km 363,7 – hráz Lipno ř. km 329,5) 

- VN Hněvkovice; 15 km (Hluboká nad Vltavou ř. km 225,3 – hráz Hněvkovice ř. 

km 210,3) 

- Vltavská kaskáda; 202,2 km (soutok Vltavy a Lužnice ř. km 202,2 – soutok 

Labe a Vltavy ř. km 0,0) 

 

Řeka Lužnice 

Splavnost na veslicích 

- Ústí do Vltavy; 4,2 km (Koloděje nad Lužnicí ř. km 4,2 – soutok Lužnice a 

Vltavy ř. km 0,0) 

 

Řeka Otava 

Splavnost na veslicích 

- VN Orlík; 14,5 km (Jistec ř. km 14,5 – soutok Otavy a Vltavy ř. km 0,0) 

 

Řeka Lomnice 

Splavnost na veslicích 

- VN Orlík; 3 km (Skalice ř. km 3,0 – soutok Lomnice a Otavy ř. km 0,0) 

 

Potok Mastník 

Splavnost na veslicích 

- VN Slapy; 4,8 km (začátek vzdutí VN Slapy ř. km 4,8 – soutok Mastníku a 

Vltavy ř. km 0,0) 

 

Trasy doporučené ČVS 

- Koloděje nad Lužnicí – Praha (s doporučenými odbočkami na Otavu, Lomnici a 

Mastník); délka 150 – 180 km (5 – 8 dnů putování) 

- Slapy – Mělník; délka 95 km (3 – 5 dnů putování) 

(Český veslařský svaz, 2008); (Jančar et al, 1998)  
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16.2 OBLAST POVODÍ LABE 

 Labe nabízí putování bez vodních nádrží, hladina je vzdutá pouze jezy. Při 

putování na Labi se také můžeme kochat nádhernou přírodou – CHKO Labské Pískovce 

a NP České Švýcarsko, kterými řeka protéká. Labe je vodní s cestou s lodní dopravou – 

je nutné dodržovat Řád plavební bezpečnosti. Celkem obsahuje 2 podoblasti v celkové 

délce 243,5 km. 

 

Řeka Labe 

Splavnost na veslicích 

- Pardubice – Hřensko; 238,5 km (Pardubice ř. km 130,8 – Hřensko ř. km 107,7) 

 

Přehrada Rozkoš 

Splavnost na veslicích 

- VN Rozkoš; cca 5 km 

 

Trasy doporučené ČVS 

- Pardubice – Mělník; délka 130 km (5-7 dnů putování) 

- Mělník – Děčín; délka 95 km (4-6 dnů putování) 

(Český veslařský svaz, 2008); (Jančar et al, 1998) 

 

16.3 OBLAST POVODÍ OHŘE 

 Oblast povodí Ohře nabízí veslování především na přehradách. Samotná řeka 

Ohře je pro putování na veslicích poměrně nevhodná. Lze tedy uspořádat jakési 

logisticky náročnější putování, které počítá s převozem lodí z přehrady na přehradu. 

Celkem oblast obsahuje 2 podoblasti v celkové délce 39,2 km vhodných pro turistické 

veslování.  

 

Řeka Ohře 

Splavnost na veslicích 

- VN Skalka; 8 km (ř. km 234,4 – hráz Skalka ř. km 242,2) 

- VN Nechranice; 19,3 km (Želina ř. km 122,7 – hráz Nechranice ř. km 103,4) 

- Ústí do Labe; 4,9 km (Bohušovice ř. km 4,9 – soutok Ohře a Labe ř. km 0,0) 

 



 53 
 

Řeka Odrava 

Splavnost na veslicích 

- VN Jesenice; 7 km (Cheb ř. km 11,2 – hráz VN Jesenice ř. km 4,2) 

 

Trasy doporučené ČVS 

- Putování přes 3 nádrže na Ohři a na Odravě s převozem lodí po silnici; délka 50 

– 80 km (6 – 8 dnů putování) 

(Český veslařský svaz, 2008); (Jančar et al, 1998) 

 

16.4 OBLAST POVODÍ MORAVY 

 Oblast povodí Moravy je opět vhodná pro turistiku na veslicích s využitím 

přehradních nádrží. Samotné řeky (Morava, Dyje, Svratka, Bečva) jsou splavné pouze 

v krátkých úsecích kolem tamních veslařských klubů a pro putování tedy nevhodné. 

Povodí Moravy obsahuje 5 podoblastí v celkové délce cca 95 km. Bohužel není možné 

veslovat v NP Podyjí a PR Věstonická nádrž. 

 

Řeka Morava 

Splavnost na veslicích 

- Krátké úseky kolem měst Olomouc, Napajedla, Otrokovice a Uherské Hradiště 

 

Řeka Dyje 

Splavnost na veslicích 

- VN Vranov nad Dyjí; 24,6 km (hrad Cornštejn ř. km 200,0 – hráz Vranov nad 

Dyjí ř. km 175,4) 

- VN Nové Mlýny I – Mušovská nádrž; 11,6 km (Drnholec ř. km 79,8 – hráz 

Nové Mlýny I ř. km 68,2) 

- VN Nové Mlýny III – Novomlýnská nádrž; 11,8 km (hráz Nové Mlýny II – 

Dolní Věstonice ř. km 64,0 – hráz Nové Mlýny III ř. km 52,2) 

- Břeclav – krátký úsek v okolí loděnice Slováckého veslařského klubu Břeclav 

 

 

Řeka Svratka 

Splavnost na veslicích 
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- VN Kníničky; 9,5 km (začátek vzdutí ř. km 65,7 – ř. km 56,2 hráz VN 

Kníničky) 

 

Řeka Jihlava 

Splavnost na veslicích 

- VN Dalešice; 22,6 km (Vladislav ř. km 88,6 – hráz Dalešice ř. km 66,0) 

- VN Mohelno; 6,8 km (hráz Dalešice ř. km 66,0 – hráz Mohelno ř. km 59,2) 

 

Řeka Bečva 

Splavnost na veslicích 

- Přerov – krátký úsek v okolí loděnice VK Přerov 

 

Doporučené trasy ČVS 

- Putování po třech nádržích na Dyji (Vranov, Nové Mlýny I, Nové Mlýny III) 

s převozem lodí po silnici; délka 80 – 120 km (7 – 8 dnů putování) 

- Putování po dvou nádržích na řece Jihlavě; délka 30 – 50 km (2 – 4 dny 

putování) 

(Český veslařský svaz, 2008); (Jančar et al, 1998) 

 

16.5 OBLAST POVODÍ ODRY 

 Řeka i její přítoky jsou na území České republiky pro potřeby turistického 

veslování nevyužitelné. Proto se opět zaměřujeme na vodní díla v povodí řeky Odry. Při 

putování na přehradních nádržích Moravice můžeme obdivovat krásnou krajinu 

Jeseníků. Povodí Odry obsahuje 5 podoblastí v celkové délce 28 km vhodných pro 

turistické veslování.  

 

Řeka Odra 

Splavnost na veslicích 

- Ostrava – krátký úsek v okolí loděnice VK Perun 

 

 

Řeka Moravice 

Splavnost na veslicích 
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- VN Slezská Harta; 16,4 km (Nová Pláň ř. km 74,0 – hráz VN Slezská Harta ř. 

km 57,6) 

 

Řeka Stonávka 

Splavnost na veslicích 

- VN Těrlicko; 5,9 km (začátek vzdutí ř. km 18,0 – hráz VN Těrlicko ř. km 12,1) 

 

Řeka Lučina 

Splavnost na veslicích 

- VN Žermanice; 5,7 km (začátek vzdutí ř. km 30,0 – hráz VN Žermanice 24,3 

km) 

 

Doporučené trasy ČVS 

- Pobyt u VN Slezská Harta; délka přehrady 16,4 km, možnost využít různé trasy 

(3 – 5 dnů pobytu) 

(Český veslařský svaz, 2008); (Jančar et al, 1998) 

 

16.6 VLTAVA 

 Vltava je druhá největší česká řeka, nejdelší na našem území a zároveň jedna 

z nejkrásnějších. Pramení na Šumavě u Černé hory. Díky Vltavské kaskádě je možné na 

veslicích tuto řeku splout z Týna nad Vltavou až do Mělníka. Jedná se o nádherné 

terény. Řeka teče z 90 % lesy. Na březích se nacházejí spíše osady a menší města. 

Cestou můžeme navštívit např. barokní náměstí v Týně nad Vltavou, Podolský most, 

zámek Zvíkov, zámek Orlík, Kamýk nad Vltavou, Slapy, Štěchovice, Ostrov sv. 

Kiliána, Zbraslav, Prahu, Levý Hradec nebo Mělník. Zároveň se nabízí možnost pobytu 

u VN Lipno, kde leze pořádat jednotlivé výlety s návratem zpět do výchozího bodu. 

(Jančar, 1998) 

 

VN Lipno  

 Lipenská přehrada je nejrozlehlejší vodní plochou v České republice. I proto se 

nabízí jako výtečný terén pro turistické veslování. Většina přehrady se nachází v CHKO 

Šumava a tedy v nádherné krajině. Nachází se zde množství kempů, které je možné 
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využít k pobytu, ideální je např. loděnice Lipno na ř. km 330,5. Délka přehrady je 36,5 

km a délka břehů 150 km. (Jančar, 1998) 

 

Kilometráž VN Lipno 

- 366,0 začátek vzdutí VN Lipno 

- 363,7 Nová Pec; kemp, obchod, restaurace, pošta 

o Dřevařská osada s bohatou historií (pod vlastnictvím Schwarzenbergů, 

Vítkovců – Rožmberků, atd.) v CHKO Šumava 

- 361,9 Pernek 

- 358,0 kemp Pihlov 

- 356,6 Horní Planá; Karavan Camp, obchod, restaurace, pošta, pohotovost 

o Nejvýše položené město v Jihočeském kraji (776 m n. m.), rodiště 

Adalberta Stiftera (biedermeier) 

- 354,7 kemp Jenišov 

- 353,0 kemp Karlovy Dvory 

- 351,8 ostrov Hůrka 

- 351,2 Černá v Pošumaví; kemp, obchod, restaurace, pošta 

o Nejširší místo VN (pozor na vítr); obec zajímavá již ukončenou těžbou 

grafitu a barokními stavbami 

- 348,5 Radslav 

- 345,5 Dolní Vltavice; přívoz 

o V blízkosti zřícenina gotického hradu Vítkův kámen (založen Vítkovci 

ve 13. stol), hradní věž slouží jako rozhledna 

- 339,7 Lojzovy paseky; restaurace 

- 337,5 Frymburk; kemp, přístaviště, restaurace, ubytování, pohotovost, pošta 

o Významné turistické centrum pro cykloturistiku, vodní turistiku a 

lyžařskou turistiku; kostel sv. Bartoloměje 

- 334,3 Přední Výtoň; ubytování, restaurace 

- 330,5 Lipno; kemp, přístaviště, pošta, ubytování, restaurace, pohotovost 

o Zajímavá historie voroplavby, turistické centrum, bobová dráha, lanové 

překážky, závody ve vodním slalomu pod hrází VN Lipno 

- 329,5 hráz VN Lipno 

o Pod hrází slavné peřeje Čertova stěna, Shody, aj. (pouze při vypouštění) 

(Jančar, 1998), (Český veslařský svaz, 2008) 
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Obrázek č. 12 Mapa VN Lipno 

 
(zdroj: http://www.hotelfrymburk.cz/data/image/mapa_lipno.jpg) 

 

 

 

 

Vltava 

 Jak je již zmíněno výše, řeka se dá na veslicích splouvat z Týna nad Vltavou (ř. 

km 205,1). Potencionálně je možné splouvat už kousek pod Hlubokou nad Vltavou na ř. 

km 225,3, ale terén pod hrází hněvkovické přehrady není úplně ideální z důvodu 

mělčího koryta řeky. Vltava protéká jižními Čechami, krásným prostředím vltavských 

přehradních nádrží a hlavním městem České republiky, Prahou. Zejména splutí Prahou 

nabízí nevšední zážitek a možnost prohlédnout si město ze zcela jiné perspektivy. 

Celková délka plavby může být přes 220 km (s využitím přítoků) Vltavy. (Jančar, 1998) 
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Kilometráž Vltavy (Týn nad Vltavou – M ělník)  

- 144,6 hráz VN Orlík, následuje vzdutí VN Kamýk 

o Lodní výtah nebo převoz lodí, vedoucí hrázný p. 

Melichar, tel. 602434726 

o Možnost prohlídky elektrárny, nutno rezervovat na tel. 

737506950 

- 146,0 kemp Spálenka 

- 153,0 kemp Podskalí 

- 155,8 kemp Vír 

- 157,0 zámek Orlík; restaurace 

o Založen ve 13. století, historie rodu Schwarzenbergů; tel. 

382275101 

- 169,1 přítok Otava 

o Možnost putování proti proudu na hrad Zvíkov 

� Národní kulturní památka; založený ve 12. 

století; věž Markomanka; tel. 382285676 

- 172,5 Zvíkovské Podhradí 

- 180,4 Červená nad Vltavou; kotviště 

- 182,5 Podolsko; restaurace 

o na pravém břehu asi 500 m za mostem možnost přistání 

na pláži a odpočinek 

- 187,7 kemp Boudy 

- 200,2 hráz VN Kořensko, následuje vzdutí VN Orlík 

o Plavební komora, vedoucí jezný p. Radek Zídek, tel. 

602454439 

- 201,5 kemp Nový Dvůr 

o tel. 385731485; www.novydvursro.cz 

- 202,2 přítok Lužnice 

o Možnost putování proti proudu Lužnice do vesnice 

Koloděje 

- 205,1 Týn nad Vltavou; ubytování, restaurace, 

pohotovost, pošta, obchod, informační centrum 

o Barokní náměstí s kostelem sv. Jakuba; sbírka vltavínů; 

přírodní amfiteátr s otáčivým hledištěm; loděnice Jiskra 

Týn nad Vltavou (kanoistický oddíl, možnost uschování 

lodí) 

- 206,7 kemp Bedrník 
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- 79,5 Ostrov sv. Kiliána; bývalý klášter 

- 82,7 Štěchovice; kotviště, restaurace, 

ubytování 

o Počátky turistiky v Čechách – první 

značená trasa „Svatojánské proudy“ 

- 84,4 hráz VN Štěchovice, následuje 

vzdutí VN Vrané nad Vltavou 

o Plavební komora, vedoucí hrázný 

p. Jaroslav Kopřiva, tel. 602269402 

o Exkurze po VD, tel. 602107453 

- 87,3 osada Ztracená naděje 

- 91,7 hráz VN Slapy, následuje vzdutí 

VN Štěchovice 

o Přeprava lodí na podvozku za 

traktorem, vedoucí hrázný p. Páv, tel. 

724289433 

o Naučná turistická stezka Svatojánské 

proudy. Vede nad přehradou 

Štěchovice, končí pod hrází VN Slapy. 

- 94,0 Nová Rabyně; kemp, kotviště 

- 97,4 kemp Měřín 

- 103,8 kemp Nová Živohošť 

- 104,6 přítok Mastník 

- 106,8 přítok Musík 

- 113,2 kemp Oboz „U Candáta“ 

o Tel. 604876724 

- 115,0 kemp Cholín 

- 124,9 kemp Bučily 

- 126,9 přítok Brzina 

- 133,6 Kamýk nad Vltavou; restaurace, 

pohotovost 

- 134,7 hráz VN Kamýk, následuje vzdutí 

VN Slapy 

o Plavební komora, vedoucí hrázný p. 

Trnka, tel. 724291039 
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- 27,2 jez Libčice 

o Plavební komora Dolánky, tel. 220911730 

- 33,0 Řež; restaurace, ubytování 

- 36,8 jez Klecany 

o Plavební komora, tel. 220911730 

- 38,0 Roztoky; restaurace, pohotovost, 

ubytování 

- 41,2 Suchdol; restaurace 

- 45,6 Trojský jez 

o Plavební komora, nutno plout kanálem 

podél levého břehu, tel. 224314549 

- 47,4 přítok Rokytka 

- 51,1 Helmovský jez 

o Plavební komora Štvanice, tel. 233377318 

- 52,9 Karlův most 

- 54,2 Štítkovský jez 

o Plavební komora Smíchov, tel. 251510546 

- 54,5 Loděnice VK Slavia Praha; možnost 

uložení lodí a prohlídka města 

o Praha: hlavní město České republiky; 

kulturní centrum země; velké množství 

památek 

- 62,2 jez Modřany 

o vedoucí jezný p. Kopal, tel. 724170451 

- 63,4 přítok Berounka 

- 66,2 Zbraslav; restaurace, ubytování, 

pohotovost, pošta 

o Zbraslavský zámek, pohřebiště 

Přemyslovců, keltské hradiště Závist 

- 71,4 hráz VN Vrané nad Vltavou 

o Plavební komora, vedoucí hrázný p. Karel 

Velebil, tel. 602269403 

- 75,2 přítok Bojovský potok 

- 75,2 kemp Měchenice 

- 78,1 Davle; restaurace 

- 78,3 přítok Sázava 
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- 0,0 ústí do Labe 

 

 
 

 

 

 

 

 

- 1,0 Plavební komora Hořín, vedoucí jezný 

     p. M. Hájek, tel. 724170457 

- 11,4 Vraňansko – Hořínský plavební kanál 

 (nutno plout kanálem) 

o vedoucí jezný p. M. Hájek, tel. 724170457 

- 17,0 kemp Obora 

- 18,0 jez Miřejovice 

o Plavební komora, tel. 315785172 

- 22,0 Kralupy nad Vltavou; ubytování, restaurace, 

pošta, pohotovost 

 

 

(Jančar, 1998), (Český veslařský svaz, 2008), (zdroj mapových podkladů: 

https://www.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl&authuser=0) 

 

Doporučené mapové podklady 

 Pro komplexnější plánování putování a získávání informací o oblasti Vltavy 

doporučujeme další, podrobnější mapové podklady z edice KČT. Nejvhodnější je podle 

nás měřítko 1:50 000. Konkrétně jsou to mapy (postupně od Týna n. V. do Mělníka): 

mapa č. 71 – Písecko; mapa č. 39 – Střední Povltaví – Zvíkov a Orlík; mapa č. 38 – 

Hřebeny a Slapská přehrada; mapa č. 36 – Okolí Prahy – západ; mapa č. 9 – Podřipsko; 

mapa č. 16 – Mělnicko a Kokořínsko. (zdroj: http://www.kct.cz/cms/turisticke-mapy) 
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17 Diskuze 

 V závěrečné diskuzi shrnujeme klady a zápory, které ovlivňují širší rozvoj 

turistického veslování v České republice. Jedná se jednotlivé faktory, které mají zásadní 

vliv na masové rozšíření. Tyto faktory jsou srovnávány se systémem v  Německu, který 

je na velmi dobré úrovni  

 

 Pozitiva pro rozvoj turistického veslování vidíme především ve vhodných 

terénech a přírodních podmínkách. Česká republika jich nabízí 685 km v 19 

podoblastech v povodích jednotlivých velkých řek. To je poměrně velký prostor pro 

využití. V Německu se nachází celkem 202 podoblastí. Dá se tedy říci, že vzhledem 

k velikosti a vhodným terénům má Německo výhodu – tzn. možnost rozvoje této 

aktivity je větší. Nesmíme ovšem opomíjet charakter přírodních podmínek v České 

republice. Máme na mysli především Vltavskou kaskádu a VN Slezská Harta v 

Beskydech, kde je nádherná příroda, která je zároveň (a to je důležité) relativně málo 

osídlena. V České republice je kolem řek také nebývalá koncentrace kulturních 

památek, které mohou sloužit jako vhodné turistické cíle. Dalším pozitivem je relativně 

velké množství veslařských klubů, a tedy možných vhodných prostor pro uložení lodí. 

Zároveň by loděnice mohly fungovat jako zázemí, startovní a cílové body výprav. 

Obdobně toto funguje v Německu, kde je turistické veslování doménou veslařských 

klubů. Některé spolky se dokonce věnují výhradně tomuto druhu veslování. Jednotlivé 

kluby v Německu mají velmi dobře vybavené loděnice, mají dostatek lodí a především 

vyškolené koordinátory plavby a kormidelníky (ti musejí mít licenci, aby mohli tuto 

činnost provozovat, jsou pak zodpovědní za celou posádku, potažmo výpravu). Možnost 

využít lodního parku a služeb koordinátora není výsadou pouze členů klubu. Německý 

veslařský svaz (DRV) má ve svých směrnicích, že by každý klub měl poskytnout 

příchozím lodě pro turistické veslování, pokud o to projeví zájem. Vše je samozřejmě 

zpoplatněno. Lodě jsou pro tyto případy pojištěné, a proto klub jejich používáním může 

jen získat. Jedním z pozitiv může být i fakt, že má tato odnož veslování svou komisi 

v rámci Českého veslařského svazu. Zároveň je třeba konstatovat, že snaha o rozvoj této 

komise ze strany svazu je minimální. V Německu je obdobná komise jednou z hlavních 

v tamním svazu. Vydávají vlastní směrnice ohledně bezpečnosti plavby, ochraně 

přírody nebo např. upravují putování po právní stránce.  
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 Negativa rozvoje turistiky na veslicích v České republice jsou poměrně jasná. 

Jde především o materiální zajištění a nechuť jednotlivých veslařských klubů (a 

dokonce i svazu) se na rozvoji podílet. Pořízení lodí a vesel je poměrně nákladné, čímž 

pádem kluby ztrácejí zájem (minimální cena C-gigu se pohybuje kolem hranice 100 000 

Kč). V Německu se tyto problémy řeší, především pomocí od svazu a komerčním 

využitím lodí v jednotlivých loděnicích. Je možné si lodě pronajmout (v doprovodu 

licencovaného koordinátora plavby) a vyzkoušet si tuto činnost i bez členství v klubu. 

Klubu se tím vrací finance investované do pořízení lodi. Příčinou nedostatku C-gigů 

v českých loděnicích je závodní charakter drtivé většiny veslařských klubů u nás. 

V minulosti tomu tak nebývalo, ovšem dnes je hlavním úkolem vychovávat závodníky a 

soustředit se na co nejlepší výkon. Nikoliv na prožitek spojený s pohybem v přírodě, 

poznáváním přírody apod. Bylo tomu tak, když vznikalo veslování, tj. na konci 19. 

století a počátkem 20. století. Tato tradice se zde držela ještě do padesátých až 

šedesátých let minulého století. Poté začala postupně zanikat a dnes sem jezdí už pouze 

zahraniční posádky. V neposlední řadě zde chybí systematika a metodika turistického 

veslování a podrobná bezpečností nařízení týkající samotného putování. V Německu 

mají velmi dobře propracovaný systém. Jde především o bezpečnost. Týká se to tzv. 

koordinátorů plavby a kormidelníků. Ti musí být proškoleni a získat licenci na základě 

zkoušky. Získají teoretické vědomosti o bezpečném provozu na řekách (pravidla říčního 

provozu, jak se chovat ve ztížených podmínkách, jak překonávat překážky na řece, jak 

jednat v případě kolize, nebo převracení lodi, apod.). Získají i praktické dovednosti 

související s ovládáním lodi a organizováním putování. Měli by tedy umět i zajistit 

ubytování, naplánovat trasu a počítat s možnými překážkami putování. V Česku nic 

takového neexistuje. Pokud chceme rozvinout turistické veslování, je třeba především 

zajistit tuto právní ochranu a bezpečnost, abychom předešli nehodám, které by mohly 

rozvoj turistického veslování zbrzdit.  
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18 Závěr 

 Šetření, jehož cílem byl sběř dat o turistickém veslování, naplnilo předpoklady, 

že je turistické veslování v České republice na velmi nízké úrovni. Z obsahu práce 

vyplývá, že jsou české vody využívány především zahraničními veslaři k provozování 

této aktivity. Hlavním problémem je přerušení tradice této činnosti. V zahraničí (země 

západní Evropy) se turistické veslování těší velké oblibě a proto se zahraniční veslaři 

snaží vyhledávat i terény v jiných zemích. Českými veslaři se tato činnost dá 

provozovat velmi těžko z důvodu nedostatku potřebného materiálu. Největší akcí na 

našem území v tomto ohledu byla FISA Tour 2004. 

 

 V kontextu historických souvislostí má u nás turistika na veslicích velkou 

tradici. Tato tradice ovšem zanikla někdy mezi padesátými a devadesátými léty 

minulého století. Svaz nefinancoval tuto činnost (energie byla soustředěna na závodění) 

a vzhledem k nemožnosti financování turistického veslování tehdy neexistujícími 

právnickými osobami z klubů vymizely gigové lodě a s nimi i povědomí o možnosti 

putování na veslicích. 

 

 Že u nás může turistické veslování dobře fungovat, ukázala FISA Tour 2004. 

Tato největší mezinárodní akce ve světě turistického veslování se tehdy velmi vydařila a 

oslovila velké množství zahraničních veslařů. Přispěla i k rozvoji specifickému 

cestovnímu ruchu. Do České republiky začaly ve větším množství jezdit zahraniční 

posádky, které zde sjíždějí nejen Vltavu, kde se FISA Tour 2004 konala, ale i jiné řeky 

nebo přehradní nádrže. Jde například o Labe a potom hlavně VN Slezská Harta, VN 

Nové Mlýny nebo VN Vranov nad Dyjí.  

 

Analýza německého systému turistického veslování ukázala, kam bychom 

v rámci této činnosti měli směrovat i my v České republice. Němci ukazují dobře 

popracovaný systém všech aspektů turistiky na veslicích. Od informací týkajících se 

ubytování, přes bezpečnost, až po ochranu přírody a právní ošetření akce. Německý 

systém turistického veslování by měl být pro Český veslařský svaz velkou inspirací. 

Svaz by měl zajistit školení koordinátorů plavby, kormidelníků a vydat směrnice 

týkající se bezpečnosti, ochrany přírody a dalších aspektů spojených s putováním na 

veslicích. 
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Ukazuje se, že Česko nabízí téměř ideální podmínky pro turistické veslování. 

Nachází se zde relativně dostatek terénů (vzhledem k velikosti země) s dobrou 

infrastrukturou a především s množstvím zajímavých turistických destinací. Česká 

republika celkem nabízí 685 km vhodných pro turistické veslování. To znamená 

obrovské množství možností výběru. Také se nabízí alternativa vycestování za 

putováním do jiných zemí. Pravděpodobně nejlepším terénem je Vltavská kaskáda 

(konkrétně úsek z Týna nad Vltavou do Mělníka). Jedná se o přibližně 205 kilometrů 

dlouhý úsek s možnostmi odbočení proti proudu řek Sázavy a Otavy. Na jedné straně 

vede z velké části příjemným prostředím přehradních nádrží a na straně druhé například 

hlavním městem České republiky, Prahou. 
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 I 
 

Rozhovor s Jiřím Poláčkem 

(26. 2. 2015 v Praze) 

 

Jak správně nazývat tento druh veslování? 

- V současnosti se nazývá nezávodní veslování, angl. rowing for all. Lepší by 

podle mého názoru byl ovšem název turistické veslování, s ohledem na 

charakter činnosti. 

 

Jak byste hodnotil současný stav turistického veslování v ČR? 

- V podstatě dnes funguje jen velmi málo. Respektive u českých veslařů. Není zde 

o tento druh veslování zájem. Starší veslaři, veteráni, kteří by mohli mít o tento 

druh veslování zájem, se spíše soustředí na závodění. Závody veteránských 

kategorií jsou u nás velmi populární. Hlavní dění v oblasti turistiky na veslicích 

u nás způsobují zahraniční posádky. Jezdí sem Dánové, Němci, Francouzi, 

Holanďané nebo například Švýcaři. Se Švýcarskými veslaři je spojená jedna 

zajímavá osobnost, můj kamarád a bývalý český olympionik, emigrant René 

Líbal. René nejen, že se zasloužil o rozvoj turistického veslování v Lausanne, 

ale především naučil Švýcary turistickému veslování. Ti už, myslím, šestým 

rokem pravidelně jezdí k nám do České republiky splouvat Vltavu. Pokaždé jsou 

z akce velmi nadšeni a rádi se sem vrací. Český veslařský svaz, reprezentovaný 

mnou, pomáhá zahraničním posádkám s plánováním výletů. Nejen tedy Švýcaři, 

ale veslaři z ostatních zemí mě kontaktují s žádostí o pomoc při splouvání. To 

znamená, že jim zajišťuji hlavně ubytování a překonávání vodních děl. Snažíme 

se vždy vyjít vstříc. Bohužel ale tyto žádosti dostáváme jen od zahraničních 

posádek. Češi asi nemají zájem. 

 

Proč si myslíte, že tomu tak je? Že jezdí jen zahraniční posádky a Češi nemají 

zájem? 

- Já vidím problém především v nedostatku materiálu. Taková loď dnes stojí přes 

100 000 Kč. Kluby jsou zaměřené především na závodění a nechtějí do těchto 

typů lodí investovat. Vzhledem k tomu, že je nedostatek materiálu, vlastně není 

možné tuto aktivitu provozovat. Na běžných závodních lodích tuto aktivitu nelze 

dobře provozovat. Nedají se do nich uložit zavazadla, a pokud by byly vlny, 

plavba by byla velmi nebezpečná. 



 II 
 

 

Mohl byste mi o lodích povědět více? 

- Lodě pro turistické veslování vycházejí z historických gigových lodí. Takové, 

které můžete vidět např. v rámci vloženého závodu pražských Primátorek. Dnes 

jich je ale velmi málo. S příchodem moderních technologií se začaly používat 

tzv. C-gigy. Tyto lodě mají vlastně stejný tvar jako lodě gigové, ale jinou 

konstrukci. Nejsou plátové, jako gigovky. Jsou konstruovány z dřevěného 

žebrování, které je potaženo sklolaminátovým, nebo karbonovým pláštěm. 

Vnitřní zařízení lodi je buď dřevěné, nebo také hybrid dřeva a karbonových 

plátů. S ohledem na použitý materiál je tedy loď dost drahá. 

 

Dohledal jsem si, že se u nás v roce 2004 konala FISA Tour, mohl byste mi o tom 

povědět víc? 

- Ano, je to tak. V tom roce se nám povedlo od mezinárodní veslařské federace 

získat pořadatelství této akce. Vzpomínám na to velmi rád. Akce se povedla, 

vyšlo počasí a všem se to velmi líbilo. Zúčastnilo se dohromady 90 veslařů. 

Přibližně polovina žen a polovina mužů. Měli jsme problém s loděmi, těch byl 

nedostatek, proto jsme je museli zapůjčit od zahraničních svazů, které nám 

naštěstí vyšly vstříc. Celá akce trvala myslím deset dní. Trasa vedla od soutoku 

Lužnice s Vltavou až k nám do loděnice VK Slavia Praha. Cestou jsme měli 

zajištěný kulturní program, např. návštěvu Orlíku, prohlídku Prahy, … zajímavé 

bylo veslování Prahou. Poslední den jsme vlastně veslovali jen v Praze. To bylo 

krásné, účastníci byli uchváceni pohledem na Prahu z hladiny Vltavy. 

 

Pro koho je podle Vás turistické veslování vhodné? 

- Podle mého názoru pro úplně všechny, kdo mají zájem. Na FISA Tour 2004 byli 

i veslaři kterým bylo přes šedesát a např. v Německu se konají tábory pro děti, 

jejichž programem je putování na veslicích. Úsměvné bylo, že k nám na FISA 

Tour přijeli i turisté, kteří měli s veslování první zkušenost a vůbec to neuměli. 

Samotného mě překvapilo, jak rychle si veslování osvojili. Musím říct, že jim 

hodně pomohli ostatní, zkušenější členové posádky. 

 

 

 



 III 
 

Myslíte si, že jsou u nás vhodné podmínky pro tuto činnost (myslím přírodní)? 

- Samozřejmě. To je vidět už jen na tom, jak je Česká republika oblíbená mezi 

zahraničními turistickými veslaři. Máme nádhernou přírodu, krásné řeky a jejich 

okolí. Zároveň je na nich poměrně málo překážek, a pokud tam jsou například 

přehrady, není problém je překonat s pomocí správ jednotlivých povodí. To je 

samozřejmě zdarma. 


