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Lodě, plavidla a jejich opravy 

Loď je nejdůležitější součásti vodáckého vybavení. Každý vodák by se proto měl seznámit s 
vlastnostmi lodi a hlavními požadavky, specifickými pro jednotlivé typy lodí. 

Názvosloví 

Často používané hovorové, slangové i odborné výrazy, se kterými se lze více seznámit v knihách 
nebo je použít i mezi zkušenými vodáky. 

blembák – přilba 
bort – bok lodě 
cákalové – kajakáři 
C1 (canoe) – kanoe pro jednu (klečící) osobu 
pádlující pádlem s jedním listem, singl 
C2 – kanoe pro dvě osoby pádlující pádlem s jedním 
listem, debl 
dolní strana lodě – při nájezdu a traverzu strana 
lodě směřující po proudu 
K1 – kajak pro jednotlivce s dvoulistám pádlem 
K2 – kajak pro dvě osoby 
guma – rozvážnější účastníci vodáckých kurzů a lekcí 
nebo také výkonnostní kanoista na hladké vodě 
T2, T3, atd – turistická loď s otevřenou palubou 
háček – člen posádky v přední části lodi s minimem 
práv a maximem povinností, motor lodi 
F1, F2 – skládací, nafukovací loď pro jednotlivce, 
dvojici 
karfiol – vyvěrající voda tvořící charakteristický 
hřibovitý tvar na hladině 
R2, R4, R6 – raftové nafukovací čluny 
kontra – záběr vzad proti směru jízdy, někdy široký 
záběr od zádě 
kontrazávěs – plynulý přechod z kontra záběru do 
závěsu bez vytažení listu 
kýbl, kyblík, kýblák – polyetylenový kajak, v rodeu 
se blíží i tvarem 
nářez – velmi obtížná řeka, úsek, místo navíc opepřené vodním stavem 
pádlo – poháněcí nástroj lodě držený v rukou kanoisty (občas) 
plasťák – viz kýblák 
pásknout se – převrhnout se s lodí do vody, jedná se také o úspěšnou 1. část eskymáckého obratu 
šlajsna – místo pro projetí lodi (dříve voru) v jezové stavbě 
odhoz – široký záběr od lodi 
špricka, šprajda, špricdeka – krycí deka, zamezující vniknutí vody do lodi 
udělat se – viz zvrhnout se s lodí (prásknout se) 
válec – roptující turbulentní voda proti směru roku řeky 
veslo – poháněcí nástroj lodě připevněný k boku lodě v tzv. havlince 
vracák – protiproud, tišina, zěptný proud 
vykrysit – opuštění lodi po zvrhnutí, často po neúspěšném eskymáckém obratu 
WW (Wildwasser) - divoká voda 
ZW (Zahmwasser) – klidná voda 
zabalák – starší výraz pro zpětně přepadávající vodu do úplného válce, též na vlně 
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zadák – zadní člen posádky lodi, mající na starosti řízení – kormidelník, pán lodi 
zvednout – úspěšně dokončit druhou, závěrečnou část eskymáckého obratu 
rafting (raft - vor) – jízdna na gumových nafukovacích člunech ovládaných pádly nebo vesly 
playboating – sjíždění peřejí na velmi malých lodích se svými zvláštnosti a přednostmi (malé, hravé, 
lehce točivé) 
squirtboating – základ moderního freestyle na divoké vodě a dnes již samostatná kategorie 
freestyle – rodeo na divoké vodě (hraní si na vlnách, ve válcích, apod…) 

Rozdělení lodí 

Při výběru vhodného typu půjde vždy o kompromis, zahrnující jak primární hledisko funkčnosti, tak 
sekundární hledisko finanční, praktické, estetické a podobně. Fyzikální vlastnosti hrajou hlavní roli 
při výběru lodě, vybíráme především dle pevnosti, pružnosti, tuhosti, odolnosti proti poškození, 
hmotnosti, stálosti proti UV záření, změny materiálu vlivem teploty prostředí a dalších kritérií. Z 
velké části jsou uvedené vlastnosti závislé na materiálu, z něhož je loď vyrobena. 

podle materiálu 

dřevěné lodě (žebrové) - dnes už zřídka. Byly stavěny na ohýbaná žebra (většinou jasan), pobitá 
„obšívkou“ různé síly a pro turistiku ještě přelakovaným plátěným potahem. Jsou velmi 
choulostivé, každý kámen znamená poškození. 

skelný laminát (skořepinové) - je v současné době pořád ještě nejrozšířenějším materiálem. 
Laminátové lodě jsou dostatečně odolné, vyhovující hmotností, relativně snadno opravitelné a 
jejich cena je jakžtakž snesitelná. Nesporným kladem je, že jejich výroba není pro zručnější kutily 
problémem. Je-li místo skelné tkaniny použit kevlar či karbon, výrazně se zvýší jejich kvalita. Tyto 
novodobé materiály se však na výrobu námi používaných turistických lodí nepoužívá. 

plastové lodě - jsou hitem posledních let. Jejich odolnost je několikanásobně větší než u laminátu a 
v posledních letech se cena plastových lodí výrazně přiblížila ceně laminátové lodě, nicméně 
pořízení laminátové lodě nemusí být dnes už tou nejlevnější variantou. Také jsou těžší a v 
případě velkého poškození prakticky neopravitelné, malé proražení či jiné defekty lze opravit 
horkovzdušnou pistolí a kouskem plastu. Toto však již vyžaduje větší zkušenosti než práce s 
pryskyřicí. Další negativum lze spatřovat v tom, že vzbuzují zejména u mládeže nesprávný a 
nežádoucí dojem, že o loď není nutno se starat a k opravě není nutno nic umět. 

Vzduchové komory 
Stinnou stránkou především laminátových ale i většiny plastových lodí 

je jejich měrná hmotnost, větší než má voda, tudíž neplavou 
(některé plastové již prázdné plavou). Proto je nutné jejich zajištění 
proti potopení. Používá se různých způsobů. Vzduchové komory 
bývají ve špičkách, vznikají jejich přepažením. U plastů snad fungují, 
jinak jsou velmi zranitelné, i nejmenší netěsností se do nich dostane 
voda, a pak jsou přítěží místo nadlehčení, nehledě k obtížnosti 
oprav. 

Další možnost je vyplnění (vystříkání) špiček samotuhnoucí pěnou, což 
je krátkodobé řešení po dvou, třech letech pěna přestává mít námi 
požadované vlastnosti. Nejvýhodnější však je vyplnit nevyužitý 
prostor nafukovadly (speciální vaky, matrace, míče, duše, PET lahve 
v pytlích od brambor a podobně) nebo polystyrenem. Musí být 
vždy upevněny tak, aby při zvrhnutí z lodi neuplavaly. Jejich výtlak 
být měl větší než je hmotnost lodě plné vody, což je velmi obtížné, 
proto se snažíme vyplnit vodotěsnými prostředky nevyužitý prostor 
uvnitř lodě. 

nafukovací lodě - jsou zvláštní kategorií. Většinou je jejich 
pružnost ochrání před běžným poškozením, prorazit ostrým předmětem či prodřít se mohou i 
ona. O cenách, hmotnosti nelze zde hovořit vzhledem k bohaté škále typů a provedení. 
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jízdní vlastnosti (hydrodynamické) 

Rychlost, obratnost a stabilitu určuje především tvar lodi. Je daný délkou, šířkou, příčným a 
podélným profilem. Pro rychlou loď je nejvýhodnější příčný profil kladoucí nejmenší čelní odpor, 
tedy „V“ profil. Pro obratnou zase „U“ profil, kladoucí nejmenší odpor do stran. Požadavkům na 
stabilitu vyhovuje nejlépe obdélníkový profil „O“. Podélný profil je ve svých krajních variantách 
rovný „R“ a prohnutý „P“. Čím je kýl rovnější, tím je loď rychlejší, čím je prohnutější, tím je loď 
obratnější, ale pomalejší. Rovný kýl (zvláště venkovní) drží lodi přímý směr i při bočních 
podnětech (vítr, proud, záběr) loď jede rychleji (čím delší a užší, tím je rychlejší) a jede dál 
setrvačností. Bez náklonů je ovšem neobratná. 

Rychlost lodi se zmenšuje: 

 velikostí největšího profilu, to znamená i zatížením 

 na mělké vodě se přisává záď ke dnu – loď „táhne vlnu" 

 na proudící vodě se relativní rychlost zmenšuje 

 v peřejích a vlnách, kratších než 
loď, se „zařezává" a brzdí 

 rychlost redukuje klikatý tok a ostré 
zákruty 

 zatížená záď odlehčuje příď, loď „hrne" vodu a brzdí se 

 protivítr brzdí loď úměrně k vynořené ploše, do níž se může opřít 
Prohnutý kýl naopak umožňuje ovládání lodi, zdvižená příď však zvyšuje čelní odpor. Vodoryska se 

zkracuje a klade menší odpor při otáčení. To ovšem znamená, že sebemenší podnět loď vychýlí a 
je nutná neustálá korekce směru. 

Stabilitu lodi nejvíce ovlivňuje příčný profil. Dynamické vlastnosti si, jak patrno, odporují a tak 
ideální loď neexistuje. Jde tedy o to zvolit rozumný kompromis, a tím i potřebné vlastnosti, či 
naopak podle daných vlastností lodi uvážit její použití. 

Stabilita lodi z pohledu fyzika 
Oprašme trochu znalosti fyziky. V těžišti ponořené části (V) 
působí vztlaková sila (F) směrem vzhůru, naopak v těžišti lodi 
včetně posádky (T) gravitace (G) směrem dolů. Je-li T níže než 
V, jde o stav stabilní - lehneme-li si na dno. Obvykle však je T 
výše a pak záleží na jeho výšce a tvaru zatopeného profilu. 
Jsou-li F a G v jedné rovině, pouze opačného smyslu, nic se 
neděje, je to rovnovážný stav (obr. A). Zvyšujícím se 
náklonem se síly F a G od sebe vzdalují, vzniká dvojice sil a 
klopný moment (obr. B), až se síla G dostane mimo bod K a 
loď se neodvratně překlopí (obr. C). Z toho plyne, že loď s 
plochým dnem (obdélníkový profil) je za normálních poměrů 
nejstabilnější, pak se ale rychle překlápí. Loď s"V"profilem se 
naopak náklonem stává stabilnější (opře se o plochu). Kulaté 
dno „U“ se pod jezdcem stále „vrtí“ ale původní vratkost si 
udržuje, nemá prakticky mrtvý (kritický) bod K. Z tohoto 
plyne ještě jeden poznatek. Vylehnutím na pádlo (oporou o 

ně) posunujeme bod K daleko mimo loď, list funguje jako plovák katamaranu. 
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Typy lodí 

Kánoe (C1 - singl, C2 - debl, C3 a více, OC1, OC2 – open canoe) 

Je původně plavidlo severoamerických Indiánů. Již oni měli verze pro jezera (dlouhé s rovným 
kýlem) a jiné pro peřejnatou vodu (kratší s prohnutým kýlem). V současné době se vyvinula řada 
modifikací pro závodní využití i rekreační sport. Podle své funkce jsou zhotovovány kánoe 
s palubou či bez paluby. 

 
Otevřené - většinou starší koncepce, vhodné pro „jezerní" turistiku a nenáročné toky. Jsou 

pohodlné, s velkým výtlakem, stabilní a hodně uvezou. 
Polokryté - obě špičky (luby) jsou kryté, většinou uzpůsobené k upevnění krytu na celou palubu. I 

ony jsou prostorné a stabilní. Vzhledem k jejich tvaru použitelné do WW2, s krytem i obtížnější 
WW 4 

Celokryté - mají palubu ze stejného materiálu jako dno, pouze slabší. Jsou určeny pro sjezd, slalom 
a náročnou vodní turistiku. Neposkytují velké pohodlí a možnost uložení větší bagáže (zvláště 
vysloveně slalomové typy), proto nejsou vhodné pro delší klidnou vodu. 

Sezení 
Otevřené a polokryté lodě mají pevné sedačky, upevněné na konsolích na bocích, celokryté pak tzv. „špalky“ 
upevněné na dně nebo sedačky profilové, tvořící jeden celek s límcem vstupního otvoru. Pro dokonalé ovládání 
lodi na těžším terénu je nutný klek na obou kolenou, zvětšuje stabilitu, kontakt s lodí a zvyšuje účinnost záběru. 
Klekačky z měkkého materiálu musejí být přivázány k lodi. Proti posunu vpřed a zvedání kolen slouží „haltry", 
široké popruhy s možností regulace délky, vycházející ze středu přes stehna k bokům lodě. Celý komplex musí 
sice zajistit co nejlepší kontakt s lodí, zároveň ale musí zajistit bezpečné opuštění lodě. 

Špricdeka 
Krycí zástěrka (špricdeka, 
špricka) zabraňuje vniknutí 
vody do lodi. Je buď 
z pogumované textilie 
nebo neoprenu. Po 
obvodu vlastní zástěry je 
všitá guma pro zaklesnuti 
do profilu límce, v přední 
části je opatřena 
„vytrhávacím" popruhem, 
neocenitelném při 
opouštění lodě. Zvýšená 
část tzv. „komín" je rovněž 
zdrhnut gumou, či lépe 
dvěma nad sebou, 
případně má i „kšandy" na 
ramena. Vestu oblékáme přes komín, zmenší se tím průsak vody. Zástěra musí mít tvar límce, aby netvořila 
lavor, guma po obvodě musí být napnutá tak, aby tíha vody špricku nestrhla (ne však na úkor bezpečnosti). I 
otevřené a polokryté lodě mohou být opatřeny krytem, upevňuje se buď strunou na lišty na bocích nebo 
lankem okolo límce. 
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Kajak (K1, K2) 

Původně plavidlo Eskymáků z kůže a kostí lovené 
zvěře, prodělal vývoj od dřevěných přes skládací k 
dnešním formám. Těch je bezpočet, od „normálních“ 
délky kolem 4 m až po neuvěřitelně krátké (rodeom 
freestyle), štíhlé (squirt) i bachraté (creek), vždy však 
celokryté. U nás převažuje jednomístný, ovšem 
můžeme především v zahraničí narazit i na vícemístné 
(duo topolino). Je to rychlá a obratná loď. V kajaku se 

zásadně sedí (je to vlastně jediný rozdíl mezi ním a C1, samozřejmě mimo techniky jízdy) na 
profilové sedačce spojené s límcem, chodidla jsou opřena vpředu o opěrku, kolena či stehna o 
límec často pro to upravený. 

Pramice (P5) 

Je československé specifikum. Vznikla koncem 1. světové války z veslice – k pohonu se začala 
používat pádla, zvýšily se boky a špičky, přibyl vlnolam. Od počátku byly skautským plavidlem, při 

celkem dobré stabilitě, ovladatelnosti i 
rychlosti jsou vhodné pro kolektiv a 
především základní vodácký výcvik dětí. 
Bývaly dřevěné a jejich tvar se použitím 
laminátů příliš nezměnil. Průlom přinesl 
zdařilý Oskarův experiment z poloviny 
minulého desetiletí. Nová P550 opustila 
dřívější hranaté formy a podobá se víc jole, 
aby jí bylo možno užívat i k jachtingu. 

Přijatelná rychlost a stabilita zůstaly zachovány, obratnost se významně zlepšila. Kromě ní 
existují starší typy, kratší, 520cm dlouhé (vypadají jako rybářské loďky) a „svazarmovské" - 
rychlostní o délce 650cm. Na všech se pádluje v sedě, případně v rychlostním kleku (na jednom 
koleně). Pro jízdu ve vyšších vlnách je nutné příď vybavit krytem (vlnolamem) zabraňujícím zalití 
zepředu. 

Nafukovací plavidla (R2, R4, R6) 

Vznikla roku 1846 jako záchranná. Rozvoj 
zaznamenala za 2. světové války (záchrana 
letců a útočné čluny). U nás je objevila v 
60.letech jako nafukovací kajaky (spíš 
maňásky) –posměšné označení 
„protoplazma" pocházelo z jejich bledězelené barvy a plazivého pohybu po vlnách. V současné 
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době je nafukovacích plavidel celá škála velikostí, tvarů a provedení (u nás nejznámější firma 
Gumotex). Od kajaků a kanoí až po velké rafty (raft = vor). Dvě věci mají společné. Jsou 
vícekomorové (při proražení jedné udrží ostatní, člun nad vodou) a vícevrstvé (vnější chrání před 
škodlivými vlivy - poškození a podobně, střední jsou nosné, vnitřní zajišťují vzduchotěsnost). Při 
správném nahuštění jsou dostatečně tuhé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opravy a údržba 

Opravy a údržba jsou tou méně příjemnou, ale nezbytnou stránkou vodácké činnosti. 

Údržba 

Můžeme ji rozdělit do tří částí, které se často 
prolínají a zasahují i do oprav. 

Preventivní - je vlastně předcházení poškození 
(náležité zacházení, znalosti, správné uložení, a 
podobně), rovněž i kontrolou funkcí, případně doplňováním bezpečnostními prvky. 

Periodická - spočívá v kontrole (a správce) po každém použití. 
Posezonní - po skončení sezóny, kdy dbáme o přípravu vybavení pro příští sezónu a skladování. Čím 

je důkladnější, tím snazší je pak údržba preventivní. 

Opravy lodí 

Na úvod je třeba říci, že se soustředíme převážně na lodě laminátové. Dřevěné 
jsou již minulostí a opravy plastových lodí jsou poněkud náročnější na vybavení (plynová nebo 

elektrická svářecí pistole na plasty) a to samé lze říci o nafukovacích (lépe poslat zpátky k výrobci 
k opravě). 

Správky 

Podle jejich rozsahu a trvanlivosti je lze dělit na tři kategorie: 
Nouzové (pohotovostní, rychlovky) 

Provádíme výhradně během tury, zjistíme-li poškození bránící nám pokračovat v plavbě. I zde platí, 
že lepené místo musí být suché, připouští se však určitá vlhkost v prasklině samé. Sušení bývá 
problémem. Nepomůže-li nám sluníčko, musíme to vysušit kapesníkem, toaletním papírem, 
nějakým hadrem, třeba i tričkem (nejlépe cizím). Pak to přelepíme, nic nebrousíme. 

Dnes už existuje bohatá škála samolepících pásek. Nejméně vhodná je textilní. Je 
drsná, saje vodu. Nejlepší je plastická s výztuží, nejlepší tzv. stříbro (tesa páska Patex). Je ovšem 

drahá, ale rentuje se. Postačí však i izolepa nebo samolepící tapeta. Nejvhodnější je šíře 5cm. Jak 
to přelepíme záleží na rozsahu poškození. Přelepujeme v podélném směru, sousední vrstvy se 
musejí překrývat. Páskou spravujeme i dřevěné a plastové lodě. Měla by ji mít každá loď na túře. 

Je-li poškození závažnější a nelze ho tímto způsobem opravit, zbývají dvě možnosti. Túru s těžkým 
srdcem přerušit a někam loď odvézt nebo možnost druhá,nazvaná oprava (vu oprava lodi) 
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Provizorní 
Provádíme ji v přestávkách mezi jízdou, většinou po skončení etapy vícedenních akcí. Samozřejmě 

to vyžaduje mít k dispozici věci pro laminování (viz Souprava pro nouzové a provizorní opravy). 
Definitivní 
Provádíme co nejdřív po návratu domů (někdy i během akce ve volném dni a s dobrým vybavením) 

– viz Oprava lodi a souprava pro nouzové a provizorní opravy. 

Pryskyřice 

V úvahu přicházejí dva typy: epoxidové a polyesterové. 
EPOXY (1200, 1505, 2100 a podobně) je dvousložkový (pryskyřice+tužidlo). Po smísení tuhne za 12 

– 24 hod. Je hustší, hůře se s ní pracuje. Epoxidová loď je pevnější, poněkud dražší. Bohužel však 
na ní spolehlivě drží zas jen epoxidové záplaty, což komplikuje opravy vzhledem k pomalosti 
tvrzení. 

POLYESTER (ChS 104 a podobně) je třísložkový (pryskyřice + iniciátor-dříve katalyzátor + urychlovač) 
nebo je možné jej sehnat i dvou složkový (pryskyřice a urychlovač + iniciátor-dříve katalyzátor). 
Po smísení tvrdne 1/2-3hod (dle urychlení a okolních podmínek). 

Pryskyřice lze ředit (nitroředidlo,aceton,styren) či naopak zahustit. To se provádí aerosilem (tzv. bílé 
saze), není však běžně na trhu. Málo zahuštěnou používáme např. na předgel, více zahuštěnou 
jako tmel. 

Sklotextil 

Tkanina - má obvykle plátěnou vazbu, tvořenou svazky skelných vláken, tzv. pramenci. Na jejich síle 
a hustotě vazby závisí tzv. gramáž1. Gramáže vyšších hodnot (500-600) jsou silné, s řidší vazbou, 
snáze se s nimi pracuje. Nižších (100- 200) jsou slabé s hustší (někdy i keprovou) vazbou. Hůře se 
prosycuje, „nelehne" si tak, tvoří se bubliny. Pro nás je nejvhodnější 300-350. Tkanina má po 
délce na stranách tzv.krajinky, ty musíme ostřihnout, jinak tvoří tzv. „dračí zuby", ostrá vystouplá 
místa. 

Rohož - jednotlivá vlákna jsou neuspořádaně propletena a slisována. I zde existuje gramáž (běžně 
350 g/m). Rohož se obecně dobře tvaruje, pojme však mnoho pryskyřice. Slabounká rohož – 
„pavučinka" (nebývá na trhu) se hodí k povrchovým úpravám. 

Páska (stuha) - se bohužel obtížně shání. Netkaná je výborná na slepování skořepin, tkaná na 
bandáže (dřík pádla) nebo jako horní, protiotěrová vrstva záplat na kýlu a špičkách. 

Oprava lodi 
Nejprve musíme mít lepené místo zcela suché. Sušení lze provést infrazářičem, nad vařičem či ohněm a 
podobně či můžeme použít účinný, i když dost drastický způsob. Na poškozené místo stříkneme líh ze stříkací 
lahvičky (od "citronku"), injekční stříkačky a zapálíme. Loď neshoří! Zda je místo suché, poznáme podle toho, že 
kraje skla začnou uhelnatět. Vlhké místo je poněkud tmavší než okolí. Po důkladném osušení (podle potřeby 
sušení lihem opakujeme) zalaminujeme. 
Dále musíme odstranit předgel, až na holé sklo. V dílně lze použít různé brusky či nástavce na vrtačku. 
Nejjednodušší je strouhat listem pilky na kov. List může být opotřebeny i zlomený. Uchopíme ho na koncích, 
mírně ho ohneme a obloukem strouháme. Do hruba očištěné místo musí být o něco větší než záplata. Z tkaniny 
nastříháme záplaty. Kolik, to záleží na rozsahu poškození, minimálně však dvě. Horní musí přesahovat tu spodní 
aspoň o 1-2 cm na všech stranách. Je lepší, je-li z jemnější tkaniny. I záplaty musejí být zcela suché. Sklotextil, ať 
už v celku nebo nastříhaný, nepokládáme na holou zem, snadno zvlhne a pak ztrácí požadované vlastnosti. 
Dbáme, aby na okrajích nebyly příliš velké "fousy" (volné pramence). 
Nakonec připravíme pryskyřici. Do vhodné čisté a suché nádobky, kupříkladu do tužšího kelímku od jogurtu (ty 
od danone se rozleptají), nalijeme pot řebné množství pryskyřice (raději více než méně). Do ní důkladně 
vmícháme postupně iniciátor a pak i urychlovač. Obvyklý poměr je 100 dílů pryskyřice : 2,5-3 dílům iniciátoru : 
0,5-1 dílu urychlovače. Jde o váhová množství, ale bereme-li to objemově, moc velkou chybu neuděláme. 

                                                            
 

1 Gramáž vyjadřuje hmotnost v gramech na metr. 
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Rozhodně je dobré pozorně přečíst návod výrobce. Poměry se tam mohou měnit! Pro odměřováni činidel 
(„jedů") používáme kalibračních nádobek (pro každé zvláštní, neboť setkání obou jedů většinou vede ke 
vzplanutí až výbuchu). Postačí i injekční stříkačky. 
Teď už lze přistoupit k laminování. Nejlepší to je štětcem. Je-li to možné upřednostňujeme lepení zevnitř. 
Obtížněji se místo očišťuje i laminuje, ale lépe to drží a nedělají se hrby na povrchu, které při nekvalitním 
začištění mohou vést až k oděrce či většímu úrazu při manipulaci s lodí. Uvnitř jen zbrousíme předgel a dáme 
slabší vrstvy. Je-li poškození na už staré záplatě, strhneme či odbrousíme ji a uděláme celou novou. Jinak 
přibývají kila a záplata na záplatu stejně hůře drží. Platí to i u starých odchlípnutých (i jen částečně) záplat. 
Opravíme i místa, která jsou podezřelá. Škrábance, jdoucí až na sklo, lehce přebrousíme a přetřeme pryskyřicí. 
Nátěr celé lodi jen zvyšuje kila, na kvalitě nepřidá. Lepené místo natřeme pryskyřicí. Do ní vložíme nejspodnější 
vrstvu, řádně prosytíme (tupováním), zvláště okraje. Další záplatu přes ni, atd. Poslední vrstvu přetřeme slabou 
vrstvou pryskyřice. V dílně záplaty nepřikrýváme. Mikroten a podobně vlivem tepla varhánkovatí. Když hrozí 
déšť nebo rosa je přikrytí a přimačknutí kusem igelitu (mikrotenu) žádoucí (venkovní provizorní laminování). 
Záplaty děláme nejlépe na zhruba vodorovné ploše, čím je svislejší, tím víc pryskyřice stéká a záplaty mají 
tendenci se odchlípnout nedostatkem pojiva. Po vytvrzení je možné lehce přebrousit a znovu natřít pryskyřicí. 
Při větší zkušenosti je možné brousit již před úplným vytvrzením po vytvoření „tvrdého želé“ Zbývá štětec, příliš 
drahý na vyhození po každém lepení. Zbylou pryskyřici v něm přetřeme případně jiné škrábance. Jinak ho co 
nejvíc vytřeme, důkladně vypláchneme v nitroředidle a znovu vytřeme do sucha. Očekáváme-li, že budeme tak 
do měsíce znovu laminovat, ponoříme ho do lahvičky se širším hrdlem do ředidla a uzavřeme, jinak ho 
promyjeme mýdlem či saponátem ve vodě a usušíme. Také je možné štětec téměř úplně zbavit zbytků ještě 
nevytvrzené pryskyřice za použití starších typů mýdel, štětec proprat ve vodě a vysušit. 
Důležité! Pryskyřice smíchaná s iniciátorem se vytvrdí i bez urychlovače, ale trvá to týdny. Čím víc urychlovače, 
tím rychlejší polymerizace. Ale čím rychleji se pryskyřice vytvrdí, tím je křehčí a méně vydrží. Proto výrazně 
urychlujeme jen tehdy, tlačí-li nás čas, pozor výrazně urychlená pryskyřice za „příznivých podmínek“ může na 
lodi i vzplát. Na druhé straně sebevíc urychlená pryskyřice neztvrdne, zapomeneme-li dát iniciátor! Druhá 
zásada: Pryskyřice dáváme jen tolik, aby se textil řádně prosytil. Větším množstvím jen přidáváme kila, pevnost 
naopak klesá! Pevnost skořepiny určuje výztuž (sklo) a ne pryskyřice. Třetí zásada: Ideální teplota při laminaci 
se udává 200C. Při vyšší a zvlášť svítí-li slunce se doba reakce až nepříjemně zkracuje, pryskyřice může 
zželatinovatět, než opravu dokončíte. Na druhé straně při teplotě nižší než 160-140C nemusí reakce vůbec 
nastartovat, i když dáme kýbl urychlovače. Pak nezbývá než improvizovat ohřev (vařič, sálavé teplo ohně a 
podobně), nikdy ale přímým plamenem! Rovněž nemá smysl pokoušet se o opravu k večeru, kdy začíná padat 
rosa, o dešti nemluvě. Jediná pomoc pak je střecha, byť nouzová. Provizorně lze opravit i značná poškození, je 
to otázka času, dostatku materiálu a ovšem i fortelu a zkušenosti. 

Poškození většího rozsahu (zlomená loď) 
Vyrovnáme, co nejpečlivěji, do původního tvaru, zafixujeme, zvenčí přelepíme páskou a zalaminujeme zevnitř. 
Po zatvrdnutí co nejlépe přebrousíme zvenčí (případně i překytujeme) a zalaminujeme. Chybí-li kus lodi, i to lze 
spravit, ale přesahuje to už rámec této stati. Zlomený kýl, byť dřevěný, je zbytečné pracně vysazovat. Po co 
nejlepším očištění (pracné, ale možné) přelepíme přibližně čtyřmi vrstvami zhruba 30cm na každé straně 
přesahujících pásů. 

Stavba lodi 
Jenom stručně ke stavbě lodi. Negativní formu (kopyto) naseparujeme (separátor zabraňuje spojení kopyta se 
skořepinou-pasta na lino, polyvinylalkohol a podobně), po vyleštění natřeme zahuštěnou pryskyřicí 
(předlaminační vrstva – předgel). Po jejím ztuhnutí natřeme tentokrát čistou (případně mírně naředěnou 
pryskyřicí, do níž vkládáme vrstvu po vrstvě předem nastříhanou tkaninu do požadované síly. Pro turistické lodě 
dno 1200-1500 g/m, paluba 500-600 g/m. Na poslední, ještě mokrou vrstvu, přilaminujeme potřebné výztuhy 
(kýl, vzpěry, výztuže). Hrubou stavbu obou skořepin (dno + paluba) lze při 3-4 lidech zvládnout za 6 - 10 hodin. 

Souprava pro nouzové a provizorní opravy 
(pro 8 -10 lodí) 
polyester 0,5kg 2 pilky 
iniciátor 50 g 1 nůžky 
urychlovač 25 g 3-4 starší kartáčky 
líh(na pálení) 0,2 l 2 injekční stříkačky 2,5ccm 
sklotextil 1 m2

 arch smirkového plátna (či odpovídající množství menších kusů) lékařské špachtle (ty řekněte: áá) 
mýdlo, indulona 
mikrotenové rukavice (od benzin. pumpy) zápalky, šití, nůž 
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menší tuba Alkaprenu, hadry 
kelímky na pryskyřici, štětec 
Vše důkladně zajištěné proti namočení (dvojitý pytlík a ve kbelíku). V každém případě mějme soupravu co 
nejdál od ostatních věcí, nechceme-li mít všecko nasáklé smradem z polyesteru! 
Při větším počtu lodí a vícedenních akcích je nutné uvedené množství upravit. Jednoduchý recept není. Roli 
hraje obtížnost terénu, vyspělost účastníků, stav lodí, a podobně. Máme-li doprovodné vozidlo, doporučuji 
toho vzít raději víc a dopřát si přepych štětce a ředidla. Vezeme-li vše v lodi je, to horší a chce to více kalkulace. 

Ochrana zdraví a bezpečnost při opravách 

Při opravách pracujeme většinou s látkami agresivními, zdraví škodlivými, hořlavými a často i 
výbušnými. Musíme proto dbát základních bezpečnostních pravidel. 

 Při práci s hořlavinami (pryskyřice, ředidla, lepidla) nesmíme pracovat v blízkosti otevřeného 
ohně nebo s otevřeným ohněm. 

 Výpary jsou jedovaté. Musíme se postarat o náležité větrání. Při práci nesmíme jíst, pít a 
kouřit. 

 Ačkoli pryskyřice či ředidla nejsou na dotyk vysloveně jedovaté, mohou tyto látky u některých 
lidi vyvolávat infekce (při poranění rukou), ekzémy či alergické reakce. Proto je třeba se 
pokud možno vyvarovat přímého styku těchto látek s pokožkou, musíme používat gumové či 
tzv. tekuté (dříve FISTRAX) rukavice, nebo plastové na jedno použití. Po práci se důkladně 
umýt mýdlem či mycí pastou a pokožku pak ošetřit vhodným krémem (Indulony a podobně). 

 Skelná vlákna při střihání, ale zvlášť při broušení ulpí na pokožce (vyvolávají svědění) i na 
oděvu. Proto se hlavně při těchto činnostech převlékáme do pracovního, po skončení se 
důkladně omyjeme. Ušetříme se ustavičného drbání. 

 Při strojním broušení se do ovzduší rozptylují nejen drobné skelné částečky, mohou však 
odletovat i větší kousky. Proto je nutné při těchto činnostech užívat respirátor (případně 
vlhkou roušku) a -ochranné brýle. 

 Pozor!!! Smícháním iniciátoru s urychlovačem bez pryskyřice může způsobit výbuch. 

 Nebezpečné je vniknutí pryskyřice a podobně do oka či na sliznici. V tom případě 
postupujeme dle zásad první pomoci. 

 Při práci s elektrickými spotřebiči (vrtačky, brusky, zářiče a podobně.) je třeba dbát 
příslušných předpisů o jejich užívání. 

 Opravy, zvláště laminování, by neměly dělat děti do 15ti let. To ale není příliš výchovné. I ony 
by to měly umět, vyzkoušet si to. Ovšem dozor musí být obzvláště důsledný a nestrpět 
sebemenší nekázeň. I doba, po kterou jsou vystaveny škodlivým vlivům, musí být výrazně 
zkrácena. A na některé činnosti, jako například vysoušeni lihem, se mohou jen dívat a to ještě 
z uctivé vzdálenosti. 

Skaut je ochránce přírody. Odpad při laminování nepatří do komunálního 
odpadu!! Na túře opravujeme na místě, kde to nejméně vadí a nikoho neobtěžuje, 
rozhodně ne v blízkost vodních zdrojů. A uklidíme po sobě!! 
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