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NA DIVOKÉ VODĚ

Zaèíná, nìkde už zaèala
vodácká sezóna a my už se
známe tak dlouho, že nepochybuji o
tom, že ovládáte správné zábìry, èili že
umíte pohánìt pramice i kanoe vpøed,
pøípadnì zastavit a pøistát. Ale nìkdy je
tøeba provést rychlý manévr bokem,
vyhnout se pøekážce, vyjet na divoèejší
vodu na raftu nebo si zkusit slalom.

Kdo to bude umìt,
mùže si zkusit úèast
v nìkteré z vodáckých soutìží nebo akcí,
kterých je i letos v ÈR nìkolik desítek.
Mùžete si vybrat i podle místa konání,
abyste zbyteènì neutráceli za dopravu.
Když si vyberete, vaši kapitáni budou
urèitì umìt vyhledat podmínky i zpùsob
pøihlášení.

pokračuj na straně 8
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AKTIVNÍ ŘÍDÍCÍ ZÁBĚRY

Odlomení

se provádí pøi konci zábìru,
kdy listemjakoby
„vyléváme“ vodu.
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Široký záběr čili oblouk

zaèínáme pøed tìlem
(háèek co nejvíce vpøedu)
a pokraèujeme po oblouku
smìrem od boku lodi.
Zadák konèí oblouk
až témìø za lodí.
STATICKÝ ZÁBĚR

funguje jen tehdy, když jsou loï a voda
navzájem v pohybu.
Pádlo nasmìrujeme a držíme
ve vodì jako kormidlo.
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1
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Široký záběr vzad

slouží k otáèení lodi a zpùsobuje
její výrazné zbrzdìní.

Závěs

je užíván pøi nájezdech do proudu a
výjezdech z proudu pøi zmìnì
smìru ve vyšších rychlostech lodì.
Pádlo držíme ve vodì pod úhlem 45
stupòù, paže jsou v zahajovacím
postavení. Loï se tak otáèí
kolem pádla.
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Přitažení

se užívá pøi zmìnì smìru jízdy,
aniž bychom zpùsobili zbrzdìní.
Zábìr vedeme kolmo k boku lodi.
Po pøitažení pádla k boku lodi
pøejdeme do pøímého zábìru,
nebo zábìr dle potøeby opakujeme.
Je tøeba dávat pozor, aby se loï pøi
ukonèování zábìru nezvrhla.

1
Nezkušený vodák zabere dopředu,

pak loï øídí, pøi nechtìném náklonu vrátí (v lepším pøípadì) lodi rovnováhu opøením o pádlo.
Nejintenzivnìji pádluje na klidné vodì a na jezech èasto vydìšenì pokládá nebo ztrácí pádlo.
Zkušený vodák udìluje rychlost, smìr a náklon lodi souèasnì. Èím je proud
rychlejší a úsek obtížnìjší, tím víc pádluje. Zabírající pádlo je zárukou stability.
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A když to všechno zvládnete, vyberte si některou akci z tabulky
alespoň na koukání.
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