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Ze snu mě probouzí tiché šumění větru v korunách 
stromů. Je právě čas, abych vstal a probudil kluky. 
Dnes toho máme před sebou hodně. Předposlední eta-
pa je dlouhá 35 kilometrů a to je opravdu pořádné 
sousto. Vstáváme již v šest hodin. Nad hlavami nám 
krouží tmavé mraky, které nevěstí nic dobrého.

Mohlo by se zdát, že takhle brzký budíček bude přijat 
se značnou nespokojeností. Není tomu tak. Všichni 
se těšíme, že dnes doplujeme na dohled Dunaji – cíli 
naší plavby, která bude dohromady znamenat 206 
říčních kilometrů po nejkrásnější řece Slovenska – po 
Hronu. Až sem nám to trvalo celých šestnáct dní, 
z toho devět na vodě.

Mezitím, co si to tak v hlavě sumíruji, kluci se už 
vracejí z rozcvičky a za chvíli se nad táborem vine 
úzký proužek kouře z ohniště. Dnes uvaříme jenom 
čaj, nasnídáme se a rychle všechno zabalíme, aby-
chom mohli co nejdříve vyjet. Už za prvním ohybem 
nás čeká první rozbořený jez. Vypadá to na složité 
přetahování. Mraky se černají čím dál více.

V osm hodin, právě když jsme všichni sbaleni a při-
praveni k nakládání bagáže, začíná pršet. Jako mra-
venečci odnášíme svůj majetek pod nedaleký silniční 
most. Je jako stvořený k úkrytu před nepohodou. 
Všechno, o čem si myslíme, že to nebudeme pro pře-
čkání deště potřebovat, skládáme na hromadu a při-

Vodácká pohoda

Kamarádi, pozor – startujeme!
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krýváme plachtou, kterou zatěžujeme pádly, aby ne-
ulétla…a už je to tady! Liják, jaký jsme za celou plav-
bu ještě nezažili. A zrovna dnes, kdy potřebujeme co 
nejdříve vyjet.

Pod mostem se během chvíle rozvinula družná zá-
bava. Hrajeme na kytary a zpíváme. Mlok kazí orlí 
pero mlčení (na tomto táboře již potřetí), když se ptá 
Bručouna na akordy k písničce. Mladší kluci hrají pi-
rátské kostky. Několik z nás ulehlo na pilíři do spacá-
ku, aby se dospali. Já se zahloubávám do kilometráže 
a přemýšlím, co budeme dělat, když nebudeme moci 
dojet až do cíle dnešní etapy. Nikdo by asi nebyl nad-
šený, kdyby musel znovu stavět stany tady. Chceme 
se posunout zase o kus dál po proudu, abychom do so-
boty, kdy jedeme domů, stihli vplutí do Dunaje.

Okolo půl desáté pronesu prorocká slova: „Za půl ho-
diny přestane pršet a jedem.“

Nikdo z přítomných to nebere vážně, protože „ven-
ku“ stále prší a nevypadá to, že by nebe někde svět-
lalo. V deset hodin však opravdu odplouváme za ne-
jistého počasí. Přetahování prvního jezu je opravdu 
hodně složité. Navíc máme o dva páry silných paží 
méně, neboť Jerry a Ledňáček mají, každý na jedné 
ruce, sádrovou ozdobu. Nakonec nám to trvá skoro 
hodinu.

Za dnešní plavbu se opravdu stydět nemusíme. Celá 
posádka táhne za jeden provaz, a proto kilometry 
rychle mizí za zádí.

Obědváme až po čtvrté odpoledne nedaleko starého 
oddílového tábořiště v Bíni. Po krátké poradě se svý-
mi zástupci rozhoduji, že pojedeme dále, posádka 
souhlasí. I přes občasné přeháňky panuje na palubách 
lodí veselá nálada. Každý už ví, že dnes večer staví 
stan naposledy.

V sedm hodin nám kilometráž prozradila, že ten malý 
schůdek před přídí je poslední jez na Hronu. Všich-
ni, až na Méďu, jej bezpečně sjíždíme. Ten holomek 
si neodpustil najet na jediný kámen uprostřed jezu, 
který navíc vystupoval půl metru nad hladinu. Chu-
dáka Kvakoše to katapultovalo a už plave. Naštěstí se 
bezpečně dostal zpátky do lodi.

Zde, těsně před koncem dnešní etapy, se slunce do-
stalo pod úroveň mraků a pozdravilo nás načervena-
lými paprsky přicházejícího večera. V každém z nás 

se cosi pohnulo. Jako na povel všichni kormidelníci 
velí: „Lego“. Necháváme se unášet nepříliš silným 
proudem řeky a sledujeme divadlo, které si pro nás 
připravila. Nad hlavou tmavomodré mraky, stromy 
na břehu ozářené červeně. Všude kolem klid rušený 
pouze občasným šplouchnutím pádla, to jak se kor-
midelníci snaží udržet přímý směr. Dokázali jsme to! 
Dva kilometry před námi je už Maďarsko a na jeho 
hranici se vlévá Hron do Dunaje. Tahle podívaná je 
naše odměna za celodenní dřinu a za to, že jsme ji 
snášeli bez reptání.

Přistáváme skoro v osm. Tři z nás jdou rychle s ka-
nystry do nedaleké vesnice pro pitnou vodu. Ostatní 
staví stany, zařizují ohniště, přinášejí dříví a pouš-
tí se do přípravy večeře. Několik z nás potom ule-
há „pod širák“ na nedaleký násyp, odkud je výhled 
na ostřihomskou katedrálu. Chceme si ještě povídat, 
ale únava dnešního dne nás brzo přemáhá. Všichni 
brzo usínáme…

Martina Jetmarová – Mauglí 

Každý, kdo chce vyrazit na vodu, ať už sám, ve 
dvou, v partě nebo s oddílem, by neměl pod-
cenit přípravu, která sestává z několika zá-
sadních kroků:

Co pojedeme?

Čím více řek má vodák za sebou, tím více 
tuší, kolik toho má ještě před sebou. Výběr 
řeky může znamenat pouhé zapíchnutí prstu 
do mapy nebo otevření stránky v autoatlase. 
Na druhou stranu je třeba uvažovat o vhod-
nosti a dostupnosti řeky pro naši partu. U nás 
je velice populární zejména Vltava, která díky 
Lipnu garantuje od Vyššího Brodu minimál-
ní výšku hladiny. Naproti tomu se jedná o ře-
ku, kam zavítá kdejaký vodácký kurz a ze-
jména v létě je tam opravdu nával. Mezi další 
nejvýznamnější řeky, kam může zavítat i „vo-
dák amatér“, patří Lužnice, Sázava, Ohře, Ota-
va, Orlice, Jizera… a dalo by se pokračovat ješ-
tě dlouho. A to jsem ani nezačal jmenovat řeky 
polské a slovenské. Zkrátka – i pro začínajícího 
vodáka je výběr možný z široké nabídky, o po-
kročilých ani nemluvě. 
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Na čem pojedem?

Zde musíme brát v potaz to, jakou řeku jsme si 
vybrali, jestli pojedeme s bagáží, nebo bez, jak 
jsme zdatní, atd.

Zjednodušeně můžeme říci, že rozlišujeme tyto 
základní typy lodí: kajak (jednomístné uzavřené 
plavidlo), kanoe (většinou otevřené, na divokou 
vodu i uzavřené, plavidlo o dvou místech), pra-
mice (5 – 7 místné plavidlo) a dále „nafukovač-
ky“ – raft, Pálava.

Lodě zavřené jsou sice bezpečnější v peřejích 
a propustech, naproti tomu ani zdaleka nedosa-
hují úložné kapacity lodí otevřených. Kanoe je 
nejběžnější plavidlo našich vod, dobře ovlada-
telné, ale na pramici se dá zažít spoustu legrace. 
Raft je téměř nepotopitelná, ale zato líná loď.

I zde bychom mohli donekonečna rozebírat vý-
hody, nevýhody a (ne)vhodnost jednotlivých 
typů plavidel. A to jsme se ještě nezmínili o tom, 
že můžeme mít lehké laminátové lodě náchylné 
k poškození, nebo trochu těžší, téměř nezničitel-
né plastovky vhodné pro začátečníky.

Co na sebe?

Pokud se chystáme na divokou vodu, jistě oce-
níme „žabáckou“ neoprénovou výbavu s případ-
nou nepromokavou bundou a aktivním prádlem. 
V chladných dnech je důležité zůstat pokud mož-
no co nejvíce v suchu, takže pokud se chystáte na 
divočejší vodu, určitě nepodceňte správný oděv.

Na klidnější vodě nám postačí obyčejná pláš-
těnka natažená přes oblečení.

V teplých dnech dobře slouží „standardní vo-
dácký úbor“ sestávající z trička a krátkých kal-
hot, samozřejmě doplněný o nezbytné další sou-
části, které zmíním v dalším odstavci.

Pokud se cvakneme (pro nevodácký národ = 
otočíme), potom je dobré se při slunečném po-
časí převléknout do suchého. Pokud je ve vzdu-
chu vlhko (mlha, déšť), není nutné se převlékat, 
protože oblečení stejně brzy zvlhne a nebude 
hřát tolik, jak bychom si představovali.

Bezpečí na prvním místě…

Dávno jsou pryč doby, kdy nám bezpečí na 
vodě „zajišťovaly“ polystyrénové plovací vesty. 
Dnes jsou vhodné spíš už jenom jako ochrana 
proti zimě. Nahrazeny jsou moderními vestami 
v souladu s normou EN 393. Výrobce sice uvá-
dí, že jsou sportovní plovací vesty prostředkem 
pouze pomocným a jako takové jsou určeny pro 
plavce a pro případy, kdy je pomoc nablízku 
– nejsou tedy záchrannou plovací vestou pro 
neplavce či pro člověka v bezvědomí, ale určitě 
nám prospěje mít je při plavbě oblečeny a dob-
ře upevněny zejména v kritických místech (jezy, 
rychle proudící řeky, jezera a přehrady…).

Samozřejmostí jsou i pevné boty, pokud možno 
chránící kotník. Hodí se klidně i vysloužilé po-
horky, většinou ale plátěné tenisky. Sandále jsou 
sice pohodlné a hojně užívané, ale rády uplavou 
nebo se jim ohýbá špička. Při splouvání těžších 
vod je dobré mít na hlavě přilbu. Při plavbě za 
horkého počasí nezapomínejme na pitný režim 
a čepici na hlavu!

Další vybavení:

Pádlo (v dnešní době už většinou plastové) by 
mělo být vysoké zhruba po bradu nebo o tro-
chu méně. Při plavbě na raftu, kde sedíme na 
válci, může být i o krapánek vyšší. Do každé 
lodi (kromě nafukovaček) patří tzv. vylévačka 
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