
VODAVODA
TEORIE A PRAXETEORIE A PRAXE

PLAVČÍK:PLAVČÍK: Co je háček, kormidelník?
Záběr a kontra?
Jak se drží pádlo?
Správně oblečená vesta.
Správná obuv do vody.
Jak se nastupuje do lodě?

LODNÍK:LODNÍK: Co je kanoe, pramice, raft?
Záběr, kontra, přitáhnu, odlom?
Části pádla.
Jak se pozná kámen ve vodě?
Podle koho se pádluje na pramici?

KORMIDELNÍK:KORMIDELNÍK: Co  je  proudnice,  jazyk,  volej,  vracák,  peřej,
náhon, úvaz?
Jak se pozná levý a pravý břeh?
Jak se vyjíždí a přistává?
Jak se sedí v lodi?
Lodní uzel na kůl.
Jízda  na  kánoi  s háčkem  (kormidlování  kanoe
s háčkem).
Vylít kanoe.

LODIVOD:LODIVOD: Co je singl, šlajsna, jez, porcelán, koníčkování,
válec?

Kormidlování na kánoi bez háčka.
Jízda pozadu (kontra aspoň 20m).
Přejíždění ze břehu na břeh v silném proudu.
Jízda proti proudu k mostu s háčkem.
Vylít loď sám.
Naučit plavčíka pádlovat.

KADET:KADET: Co je retardér? Jak vypadá a jeho nebezpečí? Příprava
expedice.
Chování při cvaknutí.
Jízda na pramici a raftu.
Naučit lodníka kormidlovat a vylévat loď.



Jízda proti proudu k mostu bez háčka.
Vylít pramici s pomocníkem.
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PÁDLO

PLOVACÍ VESTY – nezbytná součást výzbroje.
Nosíme ji vždy, klidná voda
se  může  velmi  rychle
změnit v divokou.

TECHNIKA JÍZDY

NA PRAMICI A
METODIKA

Základní záběr
 záběr vpřed
 záběr vzad



 stop – zastavení lodi

Posádka –  Na  túry obsazujeme  loď
pěti  osobami,  na  výcvik výjimečně  sedmi
osobami.
 kormidelník (kotrčník) – nejdůležitější člen

posádky
 háček – levý a pravý – pádlují nejblíže přídi
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Disciplína – Základem úspěchu je kázeň. I když nezavádíme vojenský „dril“,
poslušnost při plnění pokynů musí být bezvýhradná.
Nástup –  posádka  stojí  v řadě  na  břehu,  každý drží  své  pádlo

vedle pravého boku, hlavicí  dolů,  listem
vzhůru.

Kormidelník odrazí loď na vodu, řetěz předá
háčkovi,  nastupuje  se  na  povel

NALODIT v pořadí:
 kormidelník,

 členové sedící nejdále od přídě,
 háčkové

Jeden z háčků jako poslední odrazí loď na povel ODRAZIT a naskakuje na ni.
Řetěz složí pod vlnolam. Posádka z polohy na kolenou zaboří pádla do vody.
Vždy vyjíždíme čelem proti proudu.

Přistání –  Při  přistání  dochází k opačnému  postupu.
Posádka  pádluje  šikmo  proti  břehu,
háček  bližší  ke  břehu vyskočí,  pádla
jdou na kolena, vystoupí druhý háček,
prostření  členové  a  nakonec  kormidelník. Poté
loď  vytáhneme  částečně  na  břeh  a
přivážeme.

Základní posaz – Co nejtěsněji u kraje lodi, vnější nohu
skrčíme pod sedačku, vnitřní mírně natáhneme vpřed k boku lodi a chodidlem
opřeme o podlahu, u boku lodi. Tělo je vzpřímené, mírně natočené ven z lodi,
obličejem k vodě.



Správné držení  pádla –  Vnitřní (horní)  ruka  drží
hlavici  pádla,  polštářky prstů  jsou  přímo
na „temeni“ hlavice.

Vnější  (spodní)  ruka  drží dřík  těsně  nad
listem nadhmatem. Pádlo držíme  pevně,  ne
však křečovitě.

Základní poloha pádla –  pádlo  máme  na
kolenou – list je vodorovně nad  hladinou.  Tato  tzv.
„křidýlka“ máme vždy, když neplujeme,  není-li  vydán příkaz  „SLOŽIT
PÁDLA“. 
Výhodou  této polohy je
 neunaví ruce,
 do pádel se neopírá vítr,
 dobře  vzhledově vypadá,
 pádla  lze  rychle použít.


