Chajda
A

E
D
D
A
V dáli za horama stojí chajda
A
malá,

D
E
A
A
D
v dáli za horama stojí chajda
D A7
malá.
D
E
A
Pod ní teèe øeka, nad ní èerná
A A7
skála,
E
A
D
pod ní teèe øeka, nad ní èerná
A
skála.

Na Orlické pøehradì
/:Pøila velká voda vzala chajdu
s sebou,:/
/:pøila velká voda vzala chajdu
s sebou. :/
/:Smutnì bloudí svìtem, hledaj chajdu
svojí,:/
/:tam, kde chajda stála, èerná skála
stojí.:/
/:Neplaè, kamaráde pro tu chajdu
starou,:/
/:døív ne pøijde zima, postavíme
novou.:/
/:Døív ne pøila zima, tak tam chajda
stála, :/
/:pod ní tekla øeka, nad ní èerná

byla vždy na jaøe snižována hladina, aby
byly bøehy i hráz chránìny pøed náporem
jarní vody, jenže toho roku se nápor
nekonal. A protože orlická elektrárna stále
„mlela“, hladina nádrže klesala
a zaèátkem èervence byla patnáct metrù
pod stav. Díky tomu jsme mohli splout
dávno zatopené šlajsny a klièkovat mezi
domy zatopených obcí.
Romantika návratu k dávnému vodáctví
byla zesílena nìèím, co nebylo vidìt
pøedtím ani potom:
Vysoko ve skalách visely na øetìzech
a lanech èluny a hausbóty pùvodnì
pokojnì zakotvené u bøehu.
Už vás nebaví za nízké vody poøád jen jít
a jít a táhnout za sebou lodì jako soumaøi?
Zastavte a zahrajte si s námi.

skála:/.

Pøistání na Venui

(tam prý je vody hodnì)
Kdo projde vyznaèený úsek øeèištì
nejmenším poètem krokù?
Kdo nejvìtším poètem pidikrùèkù?
Kdo bude nejrychlejší?
Kdo nejlegraènìjší?
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K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Vodácké doplòky

4/2015

3. stupnì
skautské stezky:

Na internetu najdu aktuální stavy øek a podle nich urèím,
které jsou sjízdné.

Od letoška je splnìní tohoto bodu velice
jednoduché. Server mapy.cz, který
vyhledá a najde každé místo v celé
Èeské republice a blízké zemìkouli,
najde zájemcùm trasu z místa A do místa
B autem, vlakem, na kole, pìšky –
vypoèítejte, kdy se chodec setká
s cyklistou, když...?
Vlastnì ne, ne, ne, poèítat nebudeme,
nejsme ve škole. Ale od letošního
èervence máme usnadnìno vyhledávání
vodáckých tras. Staèí na serveru mapy.cz
vyhledat plánování tras a tam kliknout na
BETA
novì pøidanou ikonku vodáka.

Ale na druhou stranu je splnìní tohoto
bodu zkomplikováno novou vyhláškou
Ministerstva dopravy è. 46/2015 Sb.,
která nìkde zakazuje, nìkde povoluje
a nìkde upravuje plavbu na povrchových
vodách. Tady se mj. píše:
Na povrchových vodách, které
jsou vodní cestou nesledovanou,
je plutí pres jezy nebo jejich
propustmi moné pouze se
souhlasem jejich správce a mue
být upraveno signálními znaky.

Musíme tedy vìdìt, zda nám
místní mlynáø, elektrárník
nebo hastrman plavbu povolí.

Zákaz splouvání

Splouvání povoleno
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Pøi zjitování sjízdnosti øeky sledujeme stav vody a prùtok.

Zkuenosti vodákù se stavem vody bývají uvedeny
ve vodáckých prùvodcích.

Sázava

Stav vody znaèí

hloubku øeky na daném
vodoètu, neznamená tedy hloubku v korytì.
Ta mùže být ovlivnìna profilem dna,
zanášením koryta, pøítokem pod
vodoètem a pod.
Vodoèet je svislá nebo šikmá la vyrobená
ze døeva, smaltovaného plechu, plastu nebo
pøímo z betonu zpevòujícího bøeh. Je rozdìlen
stupnicí po 2 cm. Arabská èísla znázoròují
desítky centimetrù, øímská èísla oznaèují
metry (nìkteré vodoèty mají
i metry oznaèeny arabskými èíslicemi,
Hladina
ale zato odlišnou barvou).

vodoèet
Zruè pro úsek nad Zruèí

vody

Prùtok je množství vody,
které proteèe daným místem
Vodní stav: + 290 cm
(pøesnìji prùøezem koryta)
za jednotku èasu. Obvykle se udává
v kubických metrech za sekundu nebo v litrech za sekundu.

minimum

støed

maximum

100 cm

"120-180" cm

200 cm 1. SPA

Nespeky pro úsek
"Zruè-Týnec''

45 cm

"60-100" cm

200 cm 1. SPA

Nespeky pro úsek z Krhanic

55 cm

"80-160" cm

230 cm 1. SPA

– pod jezy
a u náhonù pøenášení, za ještì nižšího
stavu pìší turistika.

Minimální vodní stav

+ 90 cm

– veškeré
úseky sjízdné, stav jezù odpovídá
informacím v našich prùvodcích.

Optimální vodní stav
Limnigraf

je pøístroj, který v daném místì pomocí plováku mìøí a zapisuje výšku

hladiny.
Když projíždíme
pøi závodu
Pøes tøi jezy
Prahou, míjíme
hned dva
limnigrafy, kterým
je už pøes sto let.
Jeden je na Výtoni
pod Vyšehradem,
druhý
u pøístavištì
Na Františku.

– otevøené kanoe
se zalévají, hrozí pøevrhnutí, vhodné pro
rafty.

Vysoký stav vody

Povodòové stavy
1. SPA nebo SPA B bdìlost
(ukonèit plavbu a nezaèínat
2. SPA nebo SPA P
pohotovost (zákaz plavby)
3. SPA nebo SPA O
ohroení
(ohroženy lidské životy,

novou)

hrozí ztráty na majetku)
Aktuální zpravodajství o stavu vody na èeských tocích

Za nejstarší vodoèet v Èechách je považován pražský Bradáè, relief
hlavy ve stìnì vedle Karlova mostu pod Køižovnickým námìstím na
Starém Mìstì. Pochází prý už z mostu Juditina
z 12. století. Pokud se hladina Vltavy dotkne jeho vousù, je èas
k zahájení evakuace Starého Mìsta.
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podává vodácký portál
www.raft.cz/sjízdnost.aspx,

Hlásná a pøedpovìdní služba Èeského hydrometeorologického ústavu
hydro.chmi.cz/hpps/

a stránky provozovatelù vodáckých pùjèoven.
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