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ZÁKLADNÍ ZÁBĚR
Na  povel  „PŘIPRAVIT“  se  předkloníme,
natočíme se vnějším ramenem vpřed
k vodě. Díváme se před sebe na
vodu.

Na povel „VPŘED“ zasuneme pádlo celým listem kolmo do vody u boku lodi.
Hlavu máme vzpřímenou, díváme se přímo vpřed, a to i tehdy, když se mění
poloha trupu.

Po celou dobu záběru jsou paže natažené, ale uvolněné, začneme napřimovat
trup – pohyb vychází od nohou a postupně až k horní části těla. 

U bodu se účinnost zmenší, pádlo pokračuje dozadu setrvačností. V této fázi již
pádlo není kolmo k hladině. Vnější rameno se nám posunulo dozadu a záběru
pomáhá i rotace těla.

List  vyndáme  z vody, vytočením zápěstí  obou paží je hřbet vnější
ruky obrácen do směru pohybu pádla, které

opisuje nad hladinou vody oblouk dopředu
a spolu  s dalším  předklonem  jde  k dalšímu

záběru.  List  pádla  je  v této  chvíli
vodorovně s hladinou a vnější  hrana  listu

prořezává vzduch.

POZOR! Mohutnost záběru závisí na velikosti plochy listu,
kterou se  odrážíme.  Účinnost  snižuje  každý  špatný

záběr nevedený na plnou plochu. Práce trupu
a paží  je  současná.   Paže  musí  zůstat

natažené. Nikdy neděláme křečovité a trhavé
pohyby.

Souhra posádky – hraje velkou roli  pro
rovnoměrnou  jízdu  bez  přehnané  námahy.  Základem  je  synchronizované
pádlování. Povely na lodi vydává kormidelník. Při běžném pádlování se všichni
řídí rytmem levého háčka.

Řízení pramice -   zajišťuje kormidelník buď kotrčí s havlinkou zasunutou do
kovového otvoru nebo pádlem. Více se užívá druhý způsob, aby mohl průběžně
pomáhat při pádlování. Pádlo je také lehčí, a tím lépe ovladatelné.

Kormidelník sedí u kraje zadního prahu,  list  pádla šikmo zasunutý do vody,
dřík  je  asi  v polovině opřen o práh  pramice,  vnitřní  ruka  drží  hlavici  pádla,



vnější  dřík  nad listem.  Používání  pádla  střídá  podle  potřeby –  v náročných
úsecích jen řídí, na klidné vodě pomáhá pádlovat.
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Start – začáteční záběry provádíme kratší a se zrychlenou frekvencí. Zejména u
začátečníků udává kormidelník tempo skandováním „hop-lá“. Záběry postupně
prodlužujeme a tempo zvolňujeme. 

Brzdění – na povel „STŮJ“ pádlo zvedáme, dáme do polohy- žerď
v klín ě, pádlo šikmo dozadu, list položíme plochou na vodu, a tím

brzdíme. Účinek zvyšujeme vylehnutím těla na pádlo

Zpětný záběr – používáme ho při jízdě zpět, nebo
při  otáčení,  kdy  na  jedné  straně
pádlujeme  základním  záběrem  a  na

druhé zpětným záběrem. Při tomto záběru pádlo páčíme. Do
vody ho zasazujeme u boku nebo mírně za tělem. Vnější paži
mírně  pokrčíme,  vnitřní  natáhneme.  Pádlo  pak  vedeme
těsně kolem boku lodi  až před tělo tak,  že se vnější
paže natahuje a vnitřní pokrčuje.

Zabíráme  celou  plochou  listu.  veškerá  síla  vychází  z paží,  zatímco  tělo  se
prakticky nepodílí.

Chceme-li  loď  zastavit,  pak  po  dokončení
základního  záběru  se  s pádlem  ve  vodě
zakláníme  a  s nataženými  pažemi  se

zavěsíme do pádla a brzdíme.

Brzdění –  je  to  častý  záběr,  který vedeme
směrem k lodi. Vždy se vykláníme z lodi, ale přitahujeme různými způsoby.

 přímé   – pádlo zasadíme do vody celým listem co nejdále od boku lodi. Obě
paže natáhneme, příčná osa listu pádla je rovnoběžná s podélnou osou lodi.
Vzpřímíme  trup  a  pádlo  vedeme  kolmo  až  k boku  lodi.  Poté  pádlo
vytáhneme z vody, znovu se  vykloníme a snažíme se  ho pro další  záběr
zasadit co nejdále do vody.
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 prořezávání –  vykloníme  se  z lodi,  záběr  provádíme  stejným
způsobem  jako u  předešlého.  Rozdíl  je  v tom,  že  se  pádlo  zpět

nevrací  vzduchem,  ale  vodou.  Jakmile  pádlo  přitáhneme  k lodi,
vytočením zápěstí ho stočíme o 900. Úzkou stranou listu prořízneme

vodu ce  nejdále  od  lodi,  až  tam,  kde  záběr  začínal.  Zde  pádlo  opět
vytočíme  zpět  a  aniž  bychom  ho  z vody  vytahovali,  začneme
přitahování.  Tento  záběr  lze  provádět  jen  když loď  stojí  a  slouží
k otáčení.

 osmičkami   –  vykloníme se z lodi
pádlo  zasadíme  kolmo  do vody  za tělem,

jako u předešlých způsobů, co nejdále od lodi  a
provádíme  osmičkový pohyb.  Pádlo  vpřed  se  vede  vodou
hranou vpřed a zpět celou šířkou listu. 

Boční  posun –  provádí  se  tak,  že  na
jedné  straně  přitahujeme,  na  druhé
straně  buď  nepádlujeme,  nebo
pomáháme kvrdláním.

Záběr  obloukem  od  lodě –  pádlo
natočíme záběrovou plochou listu směrem  od  lodi,
zapíchneme  ho  těsně  u  boku pramice  a  obloukem
zabíráme  od  lodi.  Zejména  u prvních  záběrů  zabíráme
velmi  ostře  a  váhu  těla přenášíme  nejvíce  na
pádlo.

Páčení a kvrdlání  – působí opačně než přitahování. Pádlo zasuneme do vody
těsně u boku lodi tak, aby plocha listu byla rovnoběžně s podélnou osou lodi.
Pádlo směřuje do vody kolmo nebo částečně pod loď, nikdy ne opačně.
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Opřeme  ho  o  lub  lodi,
vnitřní  paži  zatáhneme

dovnitř lodi, a tím se list
pádla  vede  směrem

od  lodi.  Poté
otočíme pádlo  o  900 a

proříznutím vody se  vrátíme zpět  do výchozí polohy.

Provádíme-li  toto vpředu či  vzadu na
jedné straně lodi,  dochází  k otáčení

lodi. Účinek se zvyšuje zapáčením
o  lub  a  tažením  pádla  po  lubu
vpřed.

Jízda
proti  proudu –  proti  proudu  jezdíme  málokdy.
Využíváme vždy nejmenšího proudu při březích,
zpětných proudů apod.

Traverzování – kolmé přejíždění lodě od jednoho
břehu ke druhému s využitím proudící vody.

Koníčkování  -   tam,  kde  nemůžeme  pádlovat,
používáme koníčkování.  Jde  to  tam,  kde  není  příliš
porostlý břeh. Používá se sice více u kánoí,  ale lze i u pramic. Jednu šňůru
uvážeme na příď, druhou na záď. Za obě táhneme rovnoměrně, aby loď jela
s břehem rovnoběžně.

Chceme-li zajet ke břehu, přitáhneme příď, chceme-li loď pustit dál na
vodu, přitáhneme záď.

Při objíždění  překážek
může  dojít  ke
vzpříčení  lodi,  potom
se  musí  uvolnit  lano

na zádi.



Je možno koníčkovat i na jednom laně uvázaném asi v jedné třetině lodi od
přídě, za předpokladu, že v lodi je kormidelník.
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VODÁCKÝ SLANG

bagáž - zavazadlo vodáka
bágl - zavazadlo pytlovitého tvaru (lodní pytel)
bort - okraj  lodi.  U otevřených lodí  je  na něm zpravidla  umístěna

bortlajsna – lišta vyztužující bort.
debl - kánoe dvojic
eskymák - eskymácký  obrat,  záběr,  jímž  se  vodák  po  zvrhnutí  na

uzavřené lodi vrací do normální polohy
hák, háček - kanoista jedou na kánoi dvojic vpředu. Na pramici je háček

vodák, který pádluje předu vlevo.
jazyk - místo v peřeji, kde je hladší voda
kontr - záběr vzad, kterým se loď brzdí nebo otáčí
kotrčník - kormidelník na pramici
límec - zvýšený  okraj  otvoru  kolem  sezení  v lodi,  uzpůsobený

k zachycení  dolního  okraje  krycí  zástěry  (u  uzavřených  a
polootevřených lodí)

loďák- lodní pytel
lub- totéž co bort
retur- jet zádí vpřed
singl - kánoe jednotlivců
spacák - spací pytel
šlajsna - propust v jezu
šprajc - vzpěra v lodi, příčná nebo svislá
špricdeka, 
špricka - krycí zástěra upevněná nahoře v pase kanoisty nebo kajakáře

a dole  navlečená na  límec  lodi.  Zabraňuje  vnikání  vody do
lodi otvorem kolem sedačky.

švimkisna - plovací vesta
švingle - pomocná  smyčka,  kterou  si  vodák  vytvoří lepší  nájezd  na

obtížné místo nebo se mu tím vyhne
travers - přejezd s lodí přes proud s přídí stále proti vodě
ulomení - záběr,  při  kterém  kanoista  loď  odtlačuje  opřením  pádla  o

okraj lodi
válec - místo,  kde  v důsledku  nerovnosti  ve  dně  řečiště  se  voda

nezvedá jen do vlny, ale přepadá směrem proti proudu
volej - stojící nebo jen mírně tekoucí voda



vraťák - protiproud,  který  vzniká  za  překážkou  v řečišti.  Voda  se
v tomto místě vrací proti směru toku řeky.

vývar - voda, která vyvěrá z větší hloubky, kde narazila na překážku
ve dně, která ji usměrnila k hladině

zabalák - vysoká vlna, u které se nahoře začíná tvořit válec
zadák - kanoista jedoucí na kánoi vzadu
závěs - způsob přitažení přídě lodi


