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h I S T o r I e ,  K T e r á  Tá h N e  I   D N e S

V květu roku 1939 se uskutečnil první skaut-
ský závod pramic Přes tři jezy mezi pramicemi  
5. a 13. oddílu vodních skautů. Myšlenka závodu 
přes celé centrum hlavního města byla natolik 
přitažlivá, že přežila okupaci a po roce 1946 se 
závodu účastnily už desítky oddílů. Ještě v de-
vadesátých letech bylo podobných akcí několik, 
ale dnes se jezdí už jen náš závod. 

Tři propusti, po kterých závod nese jméno, 
jsou široké úctyhodných 12 m a poslední z nich 
je s délkou přes 250 m také jednou z nejdelších 
retardér u nás vůbec. Atraktivita je nejen v pres-
tižnosti akce, ale i v tom, že je ideální pro jíz-
du na pramicích – úseky hladké vody pramice 
zdolávají rychleji než jiné turistické lodi a mo-
numentální šlajsny uměly proškolit nejednu ne-
sehranou posádku…

N a   P r a M I c I  I   r a F T U

Pramice jsou ideálním družinovým plavidlem. 
Družina je doslova na jedné lodi a každý člen 
posádky je závislý na ostatních. Loď dosáhne 
maximální rychlosti jen tehdy, když celá posád-
ka dokáže zabrat ve stejný okamžik stejnou si-
lou. To vyžaduje nejen schopnost spolupracovat 
s ostatními, ale i vnímat loď a vodu kolem sebe. 
Proto nevítězí posádky nejsilnější, ale ty nejlépe 
sehrané. Na propustech do lodi vždy šplouchne 
nějaká voda a proudy pod jezem začnou odchy-
lovat směr lodi. V těchto chvílích kormidelník 
ocení to, že každý člen posádky zná svou úlohu 
a dokáže ji na svém místě rychle splnit. Ať je to 
vylévání lodi, vyvažování či mocné záběry háčků 
na přední lavičce, vše je nezbytné ke zdárnému 
zvládnutí náročných míst. 

rafty se mohou závodu účastnit poslední dva roky. 
Pro oddíly, které nemají pramice, je to nejsnazší 
cesta k účasti v závodu, protože se raft i s vyba-
vením dá objednat tak, aby vás čekal na startu 
závodu. Zároveň účast na raftu vyžaduje jen mi-
nimální vodácké znalosti a je zárukou bezpeč-
ného projetí trasy. 

N e N í  D ů l e Ž I T é  V y h r áT, a l e  Z Ú č a S T N I T  S e

Zážitky družinu stmelují. Proto akce přitahuje 
nejen oddíly zaměřené na fyzické výkony. Atmo-
sféra a nadšení jsou stejně hodnotné a umístění 
na takto velké akci je pouze přidanou hodnotou. 
Asi vždy bude někdo rychlejší než vy, ale také 
dojede někdo do cíle až po vás. Hromadné starty 
ve vlnách umožňují soutěžit společně se stejně 
silnými soupeři. Účast na takové akci pak při 
dobrém vedení může podnítit zájem o správnou 
techniku pádlování a jízdy na lodi.

a K c e  P r o  K a Ž D é h o

Napříč Prahou – přes tři jezy není jen závod. Sou-
částí akce je i otevřené volné splutí. Toho využívají 
ti, kteří si chtějí udělat pohodový výlet a poznat 
Prahu z netradiční perspektivy. Projížďka Čer-
tovkou nebo pod Karlovým mostem na vlastní 
lodi patří také k nezapomenutelným zážitkům. 
Poslední roky je také možné objednat si kánoe i rafty 
tak, aby vás čekaly na startu, a na konci trasy se vrátí 
společně s veškerým potřebným vybavením.

Můžete také využít toho, že mezi skauty je 
řada aktivních vodáků. Proto je relativně snadné 
dohodnout se s blízkým oddílem či některým 
z kapitánů vodních skautů na uspořádání vodác-
ké schůzky, při které si ukážete nejen základní 
záběry pádlem, ale dozvíte se i, na co si dát pozor. 
Přehled oddílů vodních skautů najdete na strán-
kách http://vodni.skauting.cz/.
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Napříč Prahou – přes tři jezy
Každoročně na svatého Václava se otevírají vorové propusti pražských jezů. 

Důvodem je závod Přes tři jezy, kterého se každým rokem účastní nové a nové (nejen 
vodácké) oddíly. Akce je totiž výjimečná nejen místem, ale i atmosférou. 

28. září 2013
v Praze na Vltavě 

od císařské louky ke štvanici

Přihlašování a rezervace lodí  
i vybavení jsou možné  

od 1. 9. do 23. 9. 2013.

3jezy.skauting.cz

JaN FIScher -  
- hVěZDář
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