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ÚVODNÍK

Eskymování
Stejně jako v minulých letech, 

pořádají i letos prodejny Vodák 
sport v Brně, Praze a Olomouci 
výuku eskymování pro širokou veřej-
nost. Každý týden se Vám v bazéně 
bude věnovat zkušený instruktor 
a budete tak dokonale připraveni na 
jarní tání. Informujte se na jednot-
livých prodejnách. Poslední volná 
místa!

Vážení sportovní příznivci,
půlrok uplynul jako voda a máte nás 

tu zase. Tentokrát tu však nejsme jen 
pro vodáky, nýbrž pro všechny sportovce, 
sportovkyně a sportovčata. Vycházíme 
totiž u příležitosti 4. ročníku výstavy 
Sport life – BOAT Brno. Dostaneme se 
tedy i do rukou, které nikdy pádlo nesví-
raly. Ale to byl záměr. Naším tajným 
úkolem je pomáhat na svět novým příz-
nivcům divoké i vody a vodní turistiky. 

Rádi bychom tímto poděkovali všem, 
kteří se s námi podělili o zážitek či 
zkušenost při čtení Prvních vodáckých 
novin. Nic nás nepotěší víc než pochvala 
od spokojeného čtenáře, nic nám nepo-
může víc než dobře míněná rada od těch, 
kteří nás pozorně čtou a ne vše se jim 
líbí. Takže Vás prosíme: pište náměty, 
chvalte, nadávejte.

Ve čtvrtém – veletržním – vydání při-
nášíme informace o nedávno ukončené 
sezoně, zážitky cestovatelů a dobrodruhů 
z podzimních řek a další a další zajíma-
vosti z vodáckého světa.

Vzhledem k tomu, že příští noviny 
vyjdou až na jaře roku 2006, je na čase 
popřát Vám, čtenářům, krásný zbytek 
podzimu a zdařilou zimu, k níž neod-
myslitelně patří svátky vánoční a vítaní 
nového roku... Ať je i nadále vše tak, jak 
má být. To Vám z celého srdce přejí 

 noviny@vodak-sport.cz

Prosba o pomoc při hledání
Během září se ze skladu Vodák 

sport v Brně ztratilo větší množství 
neoprénů. Černé neoprény, na nohavici 
Langer a www.vodak-sport.cz, u kot-
níku logo Vodák sport. Pokud byste se 
setkali s někým, kdo takové neoprény 
nabízí či nápadně levně pořídil, dejte 
nám prosím vědět na info@vodak-
-sport.cz; odměna Vás nemine. 

Děkujeme předem. 

Levný říjen 2005
Kdo využil výjimečnou nabídku pro-

dejen Vodák sport, mohl během letoš-
ního října ušetřit více než polovinu 
nákladů. Na pultech se objevilo zboží 
se slevami, které byl hřích nevyužít. 
Lodě i veškeré příslušenství bylo zlev-
něno o 15 až 60 %. Kdo těchto výjimeč-
ných cen nevyužil, může jen litovat. 
A to tím spíš, že se podobná příleži-
tost zřejmě již nikdy nebude opakovat. 
Jak zjistily 1. vodácké noviny – akce 
souvisela s vyprázdněním skladů pro 
snadnější přechod firmy Vodák sport 
na společnost s ručením omezeným. 

Trochu jako tažní ptáci vyrážíme 
každý podzim směr jih. Po Srbsku 
a Černé Hoře přišlo letos na řadu 
Chorvatsko. Je již tradicí, že podzimní 

vyjížďky nejsou záležitostí pouze 
vodáckou, ale také poznávací. A tak 
jsme jedno pozdní sobotní říjnové 
odpoledne vyrazili v počtu sedmi 
účastníků do Chorvatska. Na střeše 
čtyři kajaky, ve vleku tři pálavy a kolo, 
plány téměř žádné, však uvidíme. 
Noční přejezd Rakouska i příjezd 
k řece Mrežnica proběhl bez jakých-
koli problémů. Stany jsme stavěli na 
hodně podmáčené louce u mostu 
Generalski stol. Až ráno jsme poznali, 
že louka byla ještě před pár dny zcela 

pod vodou. V této chorvatské oblasti 
právě skončilo období dešťů, což pro 
nás znamenalo vyhlídku krásného 
počasí a řek plných vody. To vše se 
během týdne vyplnilo.

Neděle – řeka Mrežnica.
Nepopsatelně krásná říčka plná 

skoků, prahů, ale především nádher-
ných přírodních scenerií. Jindy prů-
svitná voda byla po nedávných deštích 
mírně zakalena, což umocnilo vodácký 
zážitek. Tři pálavy a jeden kajak 
zvládly všechny nástrahy s menšími či 
většími problémy. Asi 15 km Mrežnice 
nás povzbudilo do dalších dní.

Pondělí – začátek treku po Severním 
Velebitu. V odpoledních hodinách 
vyrážíme z planinárského domu 
Zavižan směr bivak, kde plánujeme 
nocleh. Nádherným podzimem přichá-
zíme Premužicovou stezkou těsně před 
setměním k Rosijevě kolibě – útulná 
čistá chatka s palandami a kamínky. 

Jako celý Velebit touto dobou, byla 
i naše koliba prázdná.

Úterý – celodenní výlet po krásách 
Severního Velebitu. Během dne nepo-
tkáváme kromě polodivokých koní 
vůbec nikoho. Se setměním přicházíme 
zpět na Zavižan. Po vydatné večeři sjíž-
díme z hor směr další vodácké dobro-
družství.

Středa – Zrmanja – jedna ze zná-
mých a v sezoně také komerčních 
chorvatských řek. Mírně tekoucí čistá 
voda, koryto se spoustou prahů a vodo-
pádů, ten nejvyšší má 20 m. Opět na 
pálavách si užíváme sluníčka a klidu 
na řece. 

Čtvrtek – výprava se dělí. Sekce 
kajakářů vyráží na panenskou říčku 
Krupa. Nejde ji popsat jinak než volej, 
skok, volej, skok. Nebudu se zde sna-
žit popisovat nepopsatelné, ale řeka 
Krupa uspokojí jak ty nejnáročnější 
krajináře-romantiky, tak i kajakáře hle-
dající na řekách především adrenalin. 
Skoky vysoké 3 až 15 metrů, za našeho 
optimálního stavu všechny sjízdné. 
Sekce turistická odjíždí do jednoho 

z nejnavštěvovanějších chorvatských 
parků – Paklenice. Na celodenní túru 
jim zůstalo pouhých pár hodin, a tak 
se jako obvykle vrátili dlouho po 
setmění.

Pátek – Cetina, perla chorvatských 
řek. My jsme si vybrali horní, málo 
sjížděný nekomerční úsek. Průzračná 
řeka v nádherném hlubokém korytě 
v nás vyplavila pravý pálavový adrena-
lin. Každá posádka minimálně dvakrát 
plavala, nevyhnuli jsme se ani lehčímu 
zranění. Ale zážitek veliký.

Sobota – Jadran. Jako jediní sucho-
zemci jsme se za slunečného, ale chlad-
ného počasí nořili do mořských vln. 
Po týdnu na řekách a horách ideální 
zakončení. Vykoupaní a odpočinutí se 
vracíme přes noc domů.

Vodnaté řeky, podzimní hory a osvě-
žující moře. To vše se skvělou partou 
lidí za ideálního počasí. Doporučuji 
všem. (tt)

Chorvatské řeky, hory a moře

www.vodackybazar.cz
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Široký výběr vybavení pro

BĚH NA LYŽÍCH
běžky, hole, boty, vázání, vosky, doplňky

S výběrem ochotně a odborně poradíme

LYŽAŘSKÝ SERVIS – skvělé ceny
Brus hran i skluznic, montáž a seřízení vázání DO 2 HODIN

Využijte možnosti levně koupit 
a dobře prodat Vaše nepotřebné zimní vybavení v komisním prodeji.

VODÁK sport v Brně již 7 let ...

Bratislavská 31, tel.: 545 214 430
www.vodak-sport.cz

  • PRODEJNA 
  • PŮJČOVNA 
  • SERVIS

veškeré vodácké vybavení

již 7 rok na trhu
Brno, Bratislavská 31, 602 00

tel./fax: 545 214 430, e-mail: info@vodak-sport.cz
Praha, Neklanova 8, 128 00

tel.: 224 910 491, 608 276 685
e-mail: kosatka.orca@seznam.cz 
Olomouc, Kyselovská 57, 783 01

tel.: 585 418 733, e-mail: info@vodaksport.cz
Ostrava, Ruská 121, tel.: 603 826 060

Bratislava, Čuňovo na hrázi, tel.: +421 904 949 100

www.vodak-sport.cz

Vodácké Bazary
V Brně, Olomouci a Bratislavě již 

proběhly bazary lodí i dalšího vybavení. 
K mání bylo přes 60 lodí všech typů 
a značek a spousta z nich si nového 
majitele během víkendových bazarů 
našla. Ty ostatní si můžete prohléd-
nout na právě se rodících stránkách 
www.vodackybazar.cz. Nezapomeňte 
se informovat o termínech jarních 
vodáckých bazarů.

Nové webstránky

V podvečer 30. listopadu 2005 se 
uskuteční v Olomouci v hale atletic-
kého stadionu pod záštitou Univerzity 
Palackého 4. ročník Studentských atle-
tických halových her (dále jen SAHH). 
SAHH jsou projektem studentů 
3. ročníku, budoucích učitelů tělesné 
výchovy, kteří si zde zkouší v praxi 
zorganizovat sportovně zábavní večer 
nejen pro odbornou atletickou veřej-
nost a studenty UP. 

Hlavním trhákem akce je závod ve 
výšce, kterého se účastní přední čeští 
atleti studující na Univerzitě Palackého. 
Nejde pouze o sportovní záležitost; 
akce se může zúčastnit každý, kdo se 
rád pobaví a zasměje, jelikož je připra-
ven obsáhlý doprovodný program, ve 
kterém si každý něco vybere, ať je to 
turnaj ve stolním fotbálku, půlnoční 
volba Miss mokré tričko nebo ukázka 
břišních tanců. Především pro dámy 
tu máme vystoupení krásných mužů 
s ukázkami bojového umění. A pokud 

Vás ani toto nepřesvědčilo, máme pro 
Vás lákavou nabídku v podobě celo-
večerní diskotéky spojené s karaoke, 
kterou povede zkušený DJ’s KOOBA 
& FatTOUNY. V přestávkách vystoupí 
HIP – HOP skupina taneční školy 
Lola’s dance Olomouc, nebudou chy-
bět ani ukázky aerobiku pod vedením 
špičkové lektorky a samozřejmě nevy-
necháme ani tombolu s hodnotnými 
dary od sponzorů. 

Ráda bych za celý náš ročník podě-
kovala nejen hlavnímu sponzorovi 
firmě Vodák sport, ale také všem ostat-
ním, díky nimž jsme schopni tuto akci 
realizovat. 

Těšíme se s Vámi na setkání 30. lis-
topadu v Olomouci.

Více informací o programu na strán-
kách www.sahh.unas.cz.

za pořadatele
Petra Nováková

SAHH 2005

NEJEN VODOU ŽIV JE VODÁK

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM 2005

– na lyžařský servis
– na zapůjčení sportovního vybavení 

v prodejně Vodák sport, Bratislavská 31, 602 00 Brno

www.vodak–sport.czsleva 5% 
zde odstřihněte

platí do 31. 3. 2006

www.pyranha.cz

www.vodackybazar.cz

jen za 26.265 Kč
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Je středa odpoledne, krásné babí 
léto, a já mířím do Brna. Naložím pár 
kamarádů a vyrážíme do podzimních 
Tyrolských Alp. Náš cíl je Tyršova 
peřej a řeka Oetztaler. Jedeme v sil-
ném složení (já, Megi, Kachna, Vilda, 
Makak a pes). Další skupina se k nám 
připojí zítra v noci. Kdybych nevěděl, 
co mě v příštích dnech čeká, byl bych 
asi v klidu. Tentokrát je to jiné. Úseky, 
které lze na Oetzu jezdit jen na pod-
zim, jsou těžké a mají mezi vodáky 
drsnou pověst. 

Po dlouhé cestě přijíždíme v noci do 
Lofru, kde ráno chceme dát na rozjetí 
Loferslucht a pokračovat dál na Oetz.

Když se probouzíme, pohled na 
suché koryto nás přesvědčuje, že 
musíme dojet až na Oetz. Po několika 
dalších hodinách cesty přijíždíme do 
údolí Oetztaleru a plánujeme, čím 
začít. Na lesní soutěsku je málo vody, 
horní Oetz si necháváme na zítra, a tak 
nakonec jedeme na spodní Ventr, který 
se většinou jezdí jen přes léto. Vypadá 
to také na málo vody, ale na startu je 
pár Němců, kteří nás přesvědčují, že si 
to rozhodně užijeme i za tohoto stavu. 
Pravda, užili jsme si, hlavně kamenů. 
Večer děláme něco k jídlu, ohřejeme 
se u ohně a jdeme spát. V noci má 
dorazit další partička z Brna (Oťas, 
Domino, Hruzďa a Alláh – na ty je 
třeba se pořádně připravit). Ve tři 
v noci konečně přijíždí, vyklepávají nás 
ze spacáků a... večírek začíná! Jdeme 
spát až nad ránem! Ideální příprava na 
náročný vodácký den.

V sobotu nakonec vyrážíme na 
střední Ventr; po probdělé noci asi 
rozumná volba. Kaňon Ventru je 
krásná pětková voda a zřejmě poslední 
část údolí, kam ještě odpoledne svítí 
sluníčko. Nevím, jestli volíme správně 
před Tyršovkou, ale voda to byla 
krásná. V noci opět velká pařba, lou-
číme se se sezonou, pálíme vše, co se 
na skládce dříví najde, občas máme 
i pětimetrový ohýnek a těšíme se na 
zítřek. Moje nervozita roste opět až 

ráno, něco málo spolknu a pomalu se 
přesouváme pod pekelný schody, kde 
se nasedá na Tyršovku. Alláh a Do-
mino měknou a radši berou foťáky, 
kameru a vyráží podél řeky turistickou 
stezkou dolů. Vody máme snad akorát. 
Wellebruckestreke (neboli Tyršovka) 
se dle průvodce jezdí za sedmi kubíků, 
máme asi trochu víc, ale snad je to v po-
hodě. Ze začátku je vše o. k., pravda, 
jen Hruzďa se rozhodl poslat pádlo 
napřed a jet bez něj. Trochu odvážnej 
kousek na VI vodě. Nakonec vše dobře 
dopadlo, Hruzďa eskymuje ve vracáku 
pod skokem, samozřejmě bez pádla. 

Prohlížíme první náročný místo, tady 
už to začíná... Jedeme všichni vpravo, 
pár peřejí a skok po skále, laguna 
a opět prohlížíme. Z břehu už vidím 
mostík, jsme v tom nejtěžším. Jeden 
po druhým skáčeme čistý vějířovitý 
skok a valíme dál. Moc nevím, co 
mě čeká za dalším kamenem, ale na 
konec se všichni scházíme ve vracáku 
u pomníku Tyrše (který zde kdysi uto-
nul). Dál je škvíra, krásný skok a pak 
sifon za sifonem. Přenášíme, je krásně, 
pohodička...

Nasedáme pod mostem, bufujeme 
asi 2 metry vysoký skok a řítíme se těž-
kou kaskádou k poslednímu problému. 
Posledním místem je zhruba tři metry 
vysoký skok-zasouvák, který vypadá 
strašidelně, ale kromě eskymáku tam 
jiné nebezpečí nehrozí. Jsme dole, 
nervozita opadla. Pomalu dojíždíme 
k parkovišti a užíváme posledního slu-
níčka. Parádní tečka za sezonou, odpo-

Oetz – podzim 2005 
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Welká Wodácká pouť

S myší v ruce 
aneb 

Novinky na českém webu

Stejně jako většina lidí v dnešní 
době mám i já pocit, že nic nestíhám 
a pořád mám málo času. Ztrátu se 
snažím dohánět tím, že neběhám po 
obchodech a nečtu noviny, ale všechno 
se snažím hledat a vyřídit prostřednic-
tvím internetu. Možná proto mám tak 
málo času.

Při jednom ze svých „surfovacích“ 
výletů jsem objevil dva zcela nové a vo-
dácky hodně zajímavé weby. Prvním 
z nich je prezentace (v českém jazyce) 
zahraničního výrobce lodí, a to firmy 
Pyranha. Jedná se tak o první a jediné 
doslovně přeložené stránky prestiž-
ního výrobce lodí. Stránky zaujmou 
výrazným designem navlas shodným 
s domovskými anglickými stránkami. 
Při častém sledování jsem zjistil, že 
novinky, které se na anglických strán-
kách objeví, si v české mutaci mohu 
přečíst ve velmi krátké době. Pěkně je 
řešena i diskuse. Kromě jiného komu-
nikují lidé o novinkách z produkce 
Pyranha nebo nabízí k prodeji své 
použité lodičky. S čistým svědomím 
mohu stránky www.pyranha.cz dopo-
ručit všem vodáckým nadšencům.

Další novinkou na českém webu 
jsou právě vznikající stránky na adrese 
www.vodackybazar.cz. 

Možná si říkáte, že vodáckých 
bazarů je na internetu až až, ale 
stránky www.vodackybazar.cz jsou 
unikátní hned z několika důvodů. 
Velká většina nabízených věcí je 
opatřena fotkami. Navíc provozovatel 
ručí za to, že Vámi vybrané zboží je 
k vidění a osahání v některém z „pev-
ných“ vodáckých prodejen po celé 
ČR. Prodejna se postará o to, aby 
zakoupená loď či příslušenství byla 
do 48 hodin u Vás. 

Stránky jsou přístupné všem firmám 
zabývajícím se prodejem vodáckého 
sortimentu. Mezi zbožím použitým 
tak najdete i nové věci s výraznými sle-
vami (např. výprodej starších modelů 
lodí atd.). 

Dalším užitečným pomocníkem je, 
vzhledem k velkému množství nabíze-
ného zboží, funkce vyhledávání podle 
slov, které zatím známe jen z těch 
nejprestižnějších serverů. Na strán-
kách najdete kromě široké nabídky 
i rubriku „poptávka“, ve které můžete 
zdarma zveřejnit svoje požadavky na 
použité vodácké vybavení. 

Takže pokud chcete prodat či 
výhodně koupit vodácké vybavení, 
navštivte nový internetový bazar 
– www.vodackybazar.cz. (ji)

číváme na parkovišti a pomalu naklá-
dáme lodičky na vlek za auto. Nevím, 
jak zhodnotit obtížnost, Tyršovka pro 
mě byla legendou. Ještě stále slyším 
Bendyse, když utíkal z koryta nějaký 
řeky se slovy „Tyršovku nepojedu“. Není 
tak těžká, ale když stojíte na břehu, 
klepou se vám kolena. Obtížnost je ale 
velmi relativní, na Tyršovce se plavat 
nedá a na zvedání tu není moc času... 
A tak asi souhlasím s průvodcem 
WW V–VI. 

A jestli příští rok zase? Nevím...

Na Otztal se jezdí po celý rok, je to 
krásná ledovcová řeka, která nabízí 
všechny obtížnosti, různé charaktery 
řečiště a vždy jistotu krásné divoké 
vody. V létě zde proběhla protestní 
akce proti stavbě přehrady v Oetztal-
ském údolí, které by nenávratně změ-
nily divokost a krásu tohoto alpského 
klenotu. Akce byla myslím spíše 
sešlostí kajakářů z celé Evropy, kteří 
podepsali petici a užili si krásný víkend 
na vodě. Pro mě byla nezapomenutelná 
noční jízda městečkem Solden, kdy asi 
tisíc kajakářů vyrazilo s loučemi skrz 
městečkem. Atmosféra byla skvělá, na 
březích a mostech stovky lidí. Ohnivý 
had na řece byl nezapomenutelným 
zážitkem nejen pro kajakáře...

Otztalerache začíná soutokem 
Venter ache a Gurgler ache, kde hned 
po soutoku začíná Kuthreinschlucht 
WW V–VI, dále pak lesní soutěska 
WW IV–V, potom pár kilometrů 
oleje, mezimostí WW V–IV, poté je 
opět tekoucí olej, idylka, nádherný 
výhledy, jen nezapomenout vystoupit 
v Tumpenu, zde se řeka mění v peklo, 
následuje úsek pekelný schody, který 
nažene respekt každému, část už je 
sjetá za malý vody, pokud pojedete 
kolem, zastavte se zde, stojí to za podí-
vání, dál už je Tyršovka a pak spodní 
Otz WW IV až do soutoku s Inem. 
Bylo by škoda přijít o tuhle vodác-
kou perlu Rakouska...  

Víťa Bareš

S roční přestávkou se o víkendu 
10. a 11. 9. 2005 konala Welká 
Wodácká pouť – akce pro širokou 
veřejnost. Letos se pořádání ujala 
– společně se serverem raft.cz – firma 
Vodák sport. 

Již od sobotního rána se areál u ka-
nálu pod Vírskou přehradou začal 
plnit nejet ledovou divokou vodou, 
ale také diváky a aktéry jedinečného 
setkání příznivců vody. Letošní 4. roč-

ník byl zaměřen především na bez-
pečnost. Obětaví záchranáři z VZS 
Brno předváděli záchranu tonoucího 
na klidné i divoké vodě. Následnou 
resuscitaci si pak pod vedením zku-

šených záchranářů mohl vyzkoušet 
každý. Dalším zpestřením Wodácké 
pouti byla odvážně postavená lanová 
lávka, házení záchranným pytlíkem na 
cíl či „jizda“ na kajakovém trenažeru. 
Raftový člun s instruktorem byl připra-

ven povozit kohokoli z řad příchozích. 
Tradičním vyvrcholením se stalo AIR 
rodeo – jízda ve válci na nafukovač-
kách. Vážně i nevážně zde soutěžili 
dvojice i jednotlivci na nejrůznějších 
typech nafukovacích člunů. 

Vítězové obdrželi hodnotné ceny 
věnované Vodák sportem. Závěr sobot-
ního programu u řeky patřil tombole, 
kde si všichni zúčastnění rozdělili pěk-
nou řádku cen a spokojeně se mohli 

odebrat do sokolovny ve Víru.
Tam (kromě vynikajícího občerst-

vení) byl připraven maraton filmů a di-
apozitivů z nejrůznějších končin světa, 
ale také z domácích řek a potoků. 
Nejvytrvalejší návštěvníci 4. Welké 
Wodácké pouti neodcházeli ani po 
zhlédnutí posledního filmu a promě-
nili sokolovnu v taneční sál...

Neděle pak patřila volnému splutí, 
stovky lodiček i lidiček se vypravily po 
Svratce směr Brno.

Král je mrtev, ať žije král. A tak se 
už teď šeptá o dalším ročníku. Kdo 
WW pouť ještě nenavštívil, rozhodně 
by si neměl 5. ročník nechat ujít.

PODĚKOVÁNÍ: Firma Vodák sport 
děkuje těm nahoře za pěkné počasí 
a všem dobrovolníkům, kteří pro 
zdárný průběh Welké Wodácké pouti 
obětovali víkend a většina z nich také 
několikanoční spánek. Bez takových 
ochotných lidí by se WW pouť v mi-
nulosti ani v letech příštích nemohla 
vůbec uskutečnit. 

Děkujeme. (tt)

V druhém čísle Prvních vodáckých 
novin vyšel článek s názvem Školení 
cvičitelů vodní turistiky aneb Blýská 
se na lepší časy. 

Říká se sliby chyby, tentokrát to 
však naštěstí neplatí. Letošní sezona 
byla první, ve které proběhlo něko-
lik kurzů v různých školicích cent-
rech. Jedním z nich je Vodácká škola 
záchrany zastřešená serverem raft.cz, 
dalším pak školicí centrum spadající 
pod olomouckou univerzitu. Po celé 
České republice bychom našli ještě 
další tři menší školicí střediska.

Výbor sekce turistiky dal v letošním 
roce největší důvěru právě olomoucké 
univerzitě, kam vyslal své delegáty 
spolupracující na zkvalitnění školení. 

Pod hlavičkou olomoucké univerzity 
proběhly letos tři instruktorské kurzy 
(celkem asi 50 účastníků ) a jeden cvi-
čitelský s počtem účastníků 11. 

Na zlepšení všech úrovní školení 
se stále intenzivně pracuje. Kromě 
navenek viditelných změn, jako je 
prodloužení školení nebo rozdělení 
cvičitelského kurzu na tři části, nás 
pro příští sezonu čekají i nové osnovy 
a nové zkušební testy. Při tvorbě 
osnov i testů jsou brány v úvahu zku-
šenosti školitelů, ale také jednotlivých 
účastníků školení. Takže věříme, že se 
školení stanou opět moderním zdro-
jem informací.

První vodácké noviny Vám přinášejí 
předběžný kalendář termínů školení 

Školení cvičitelů vodní turistiky
instruktorů a cvičitelů vodní turistiky 
a raftingu, které vypsala pro rok 2006 
olomoucká univerzita:

24.–26. 3.:
1. část školení cvičitelů (Olomouc)
20.–23. 4.:
školení instruktorů (Olomouc)
19.–21. 5.:
seminář, doškolení cvičitelů vodní 
turistiky a raftingu (Vír)
22.–27. 8.:
2. část školení cvičitelů – praxe, 
zkoušky (České Vrbné, popřípadě 
Troja)
26.–29. 10.:
podzimní školení instruktorů 
(Olomouc) (ji)

SPORT office

Půjčovna 
sportovních potřeb 

Vodácké vybavení 
Lyžařské vybavení

Kola
Střešní nosiče
Horolezecké 

potřeby

tel.:  543 232 087 
info@sportoffice.cz
www.sportoffice.cz

Již několikrát jsme informo-
vali o přípravách výstavby Vodáckého 
areálu v Brně. Každým dnem je tato 
vize reálnější a reálnější. Před něko-
lika dny byla představena rozsáhlá 
„Studie proveditelnosti“. Nádherný 
areál světové úrovně je začleněn do 
údolí Svratky v Pisárkách v místech, 
kde byly odkalovací nádrže staré 
Brněnské vodárny. Výstavba areálu by 
měla začít při dokončovacích pracích 
pisárecké křižovatky, a to v roce 2007. 
Realizovat tento unikátní projekt je 
velkým zájmem jak města Brna a Ji-
homoravského kraje, kterým přinese 
zvýšení cestovního ruchu a zajištění 
dalších volnočasových aktivit nejen 
pro mládež, tak Českého svazu kano-
istiky, pro nějž rozšíří základnu kvalit-
ních vrcholových sportovců v oblasti 
slalomu a rodea na divoké vodě, ve 
kterém naše republika již tradičně 
slaví skvělé úspěchy. Také školy uvítají 
tento areál pro přípravu svých žáků, 
studentů, ale především pedagogů jez-
dících na školní kurzy a jiné vodácké 
akce. Složky integrovaného záchran-
ného systému spoléhají na tento pro-
jekt, že jim pomůže v přípravě k boji 
s vodním živlem. Takže držme palce 

Podél trati budou upraveny stále pro-
story pro 500 diváků. Další zvýšení 
divácké kapacity bude možné realizo-
vat mobilními konstrukcemi. 

Spodní (vysedací) nádrž je navrho-
vána spolu s vratným kanálem jako 
akumulační prostor pro cca 20 000 m3 
vody, která bude využita k uzavřenému 
oběhu uvnitř kanálu v případě, že 
nastane nedostatek přírodní vody. Tato 
nádrž bude využita pro výcvik esky-
máckých obratů a v případě příznivého 
počasí též pro koupání návštěvníků. 
Vratným kanálem o délce 450 m a šířce 
6 m se dostanou uživatelé kanálu zpět 
do místa nasedání. Tento kanál bude 
oddělen od stávajícího koryta řeky 
Svratky monolitickou betonovou zdí 
s tl. stěny 500 mm. Dále budou insta-
lovány česle před vtokovou jímkou pro 
čerpadla a provedena úprava vyseda-
cího a nasedacího prostoru s důrazem 
na maximální bezpečnost provozu.

Rudolf Drnec
mluvčí os Vodácký areál Brno

všem, kteří krůček po krůčku posunují 
projekt „Vodácký areál Brno“ kupředu. 
A teď něco k parametrům připravova-
ného areálu:

Lokalita bývalé úpravny pitné vody 
BvaK a.s. umožňuje velkorysé řešení, 
co se prostorového návrhu týká, na 
druhé straně chronický nedostatek 
průtoku v řece Svratce předurčuje 
jediné možné řešení pro celosezonní 
každodenní provoz, a to v režimu uza-
vřeného vodního oběhu. Pro zlepšení 
ekonomiky provozu kanálu se počítá 
s využitím přirozeného průtoku řeky, 
který bude dle potřeby navyšován čer-
páním z vratného kanálu. Dimenzování 
čerpací techniky umožní provoz 
kanálu i v případě, že voda ze Svratky 
nebude vlivem regulačních opatření 
v době sucha dostupná. Projekt počítá 
s použitím tří čerpadel Sigma s výko-
nem 4 m3/s, která budou dle potřeby 
zapínána tak, aby vytvořila potřebný 
celkový průtok 12–16 m3/s. Výtlačné 
potrubí těchto čerpadel bude zaústěno 
do horní (nasedací) nádrže pod hladi-
nou a opatřeno zpětnými klapkami. 

Bude provedena úprava umělého 

koryta o délce 405 m. 
Koryto kanálu je navrženo jako licho-
běžníkový profil se sklonem svahů 1:0,5 
resp. 1:1. Navrhovaná šířka 10–12 m 
je dostatečná jak pro pevné lodě, tak 
i pro rafty. Po obou stranách břehové 
čáry budou osazeny pouzdra, do kte-
rých budou zasouvány ocelové kon-
strukce pro uchycení slalomových bra-
nek. Dno kanálu bude pro dosažení co 
největší rychlosti proudící vody obeto-
nováno. Do dna a stěn budou kotveny 
umělé přemístitelné překážky systému 
OMNIFLOT, které budou vytvářet 
potřebné vodní válce, rozhraní a vlny. 
Dále budou ve dně kanálu rozmístěny 
pevné překážky přetékané. Rozmístění 
překážek bude respektovat požadavek 
minimální hloubky vody pro bezpečný 
eskymácký obrat 1,2 m, na hranách 
přetékaných překážek min. 0,5 m.

Podélný profil kanálu bude pro-
měnný s průměrným spádem 1,10 % 
a na jeho konci bude dno upraveno 
tak, aby vznikala vlna (válec) vhodná 
pro freestylové ježdění. Podél kanálu 
bude provedena obslužná komunikace. 

Nový vodácký areál v Brně
EXTRÉMY

NOVĚ NA NETU

BEZPEČNOST 
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Je středa odpoledne, krásné babí 
léto, a já mířím do Brna. Naložím pár 
kamarádů a vyrážíme do podzimních 
Tyrolských Alp. Náš cíl je Tyršova 
peřej a řeka Oetztaler. Jedeme v sil-
ném složení (já, Megi, Kachna, Vilda, 
Makak a pes). Další skupina se k nám 
připojí zítra v noci. Kdybych nevěděl, 
co mě v příštích dnech čeká, byl bych 
asi v klidu. Tentokrát je to jiné. Úseky, 
které lze na Oetzu jezdit jen na pod-
zim, jsou těžké a mají mezi vodáky 
drsnou pověst. 

Po dlouhé cestě přijíždíme v noci do 
Lofru, kde ráno chceme dát na rozjetí 
Loferslucht a pokračovat dál na Oetz.

Když se probouzíme, pohled na 
suché koryto nás přesvědčuje, že 
musíme dojet až na Oetz. Po několika 
dalších hodinách cesty přijíždíme do 
údolí Oetztaleru a plánujeme, čím 
začít. Na lesní soutěsku je málo vody, 
horní Oetz si necháváme na zítra, a tak 
nakonec jedeme na spodní Ventr, který 
se většinou jezdí jen přes léto. Vypadá 
to také na málo vody, ale na startu je 
pár Němců, kteří nás přesvědčují, že si 
to rozhodně užijeme i za tohoto stavu. 
Pravda, užili jsme si, hlavně kamenů. 
Večer děláme něco k jídlu, ohřejeme 
se u ohně a jdeme spát. V noci má 
dorazit další partička z Brna (Oťas, 
Domino, Hruzďa a Alláh – na ty je 
třeba se pořádně připravit). Ve tři 
v noci konečně přijíždí, vyklepávají nás 
ze spacáků a... večírek začíná! Jdeme 
spát až nad ránem! Ideální příprava na 
náročný vodácký den.

V sobotu nakonec vyrážíme na 
střední Ventr; po probdělé noci asi 
rozumná volba. Kaňon Ventru je 
krásná pětková voda a zřejmě poslední 
část údolí, kam ještě odpoledne svítí 
sluníčko. Nevím, jestli volíme správně 
před Tyršovkou, ale voda to byla 
krásná. V noci opět velká pařba, lou-
číme se se sezonou, pálíme vše, co se 
na skládce dříví najde, občas máme 
i pětimetrový ohýnek a těšíme se na 
zítřek. Moje nervozita roste opět až 

ráno, něco málo spolknu a pomalu se 
přesouváme pod pekelný schody, kde 
se nasedá na Tyršovku. Alláh a Do-
mino měknou a radši berou foťáky, 
kameru a vyráží podél řeky turistickou 
stezkou dolů. Vody máme snad akorát. 
Wellebruckestreke (neboli Tyršovka) 
se dle průvodce jezdí za sedmi kubíků, 
máme asi trochu víc, ale snad je to v po-
hodě. Ze začátku je vše o. k., pravda, 
jen Hruzďa se rozhodl poslat pádlo 
napřed a jet bez něj. Trochu odvážnej 
kousek na VI vodě. Nakonec vše dobře 
dopadlo, Hruzďa eskymuje ve vracáku 
pod skokem, samozřejmě bez pádla. 

Prohlížíme první náročný místo, tady 
už to začíná... Jedeme všichni vpravo, 
pár peřejí a skok po skále, laguna 
a opět prohlížíme. Z břehu už vidím 
mostík, jsme v tom nejtěžším. Jeden 
po druhým skáčeme čistý vějířovitý 
skok a valíme dál. Moc nevím, co 
mě čeká za dalším kamenem, ale na 
konec se všichni scházíme ve vracáku 
u pomníku Tyrše (který zde kdysi uto-
nul). Dál je škvíra, krásný skok a pak 
sifon za sifonem. Přenášíme, je krásně, 
pohodička...

Nasedáme pod mostem, bufujeme 
asi 2 metry vysoký skok a řítíme se těž-
kou kaskádou k poslednímu problému. 
Posledním místem je zhruba tři metry 
vysoký skok-zasouvák, který vypadá 
strašidelně, ale kromě eskymáku tam 
jiné nebezpečí nehrozí. Jsme dole, 
nervozita opadla. Pomalu dojíždíme 
k parkovišti a užíváme posledního slu-
níčka. Parádní tečka za sezonou, odpo-

Oetz – podzim 2005 
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Welká Wodácká pouť

S myší v ruce 
aneb 

Novinky na českém webu

Stejně jako většina lidí v dnešní 
době mám i já pocit, že nic nestíhám 
a pořád mám málo času. Ztrátu se 
snažím dohánět tím, že neběhám po 
obchodech a nečtu noviny, ale všechno 
se snažím hledat a vyřídit prostřednic-
tvím internetu. Možná proto mám tak 
málo času.

Při jednom ze svých „surfovacích“ 
výletů jsem objevil dva zcela nové a vo-
dácky hodně zajímavé weby. Prvním 
z nich je prezentace (v českém jazyce) 
zahraničního výrobce lodí, a to firmy 
Pyranha. Jedná se tak o první a jediné 
doslovně přeložené stránky prestiž-
ního výrobce lodí. Stránky zaujmou 
výrazným designem navlas shodným 
s domovskými anglickými stránkami. 
Při častém sledování jsem zjistil, že 
novinky, které se na anglických strán-
kách objeví, si v české mutaci mohu 
přečíst ve velmi krátké době. Pěkně je 
řešena i diskuse. Kromě jiného komu-
nikují lidé o novinkách z produkce 
Pyranha nebo nabízí k prodeji své 
použité lodičky. S čistým svědomím 
mohu stránky www.pyranha.cz dopo-
ručit všem vodáckým nadšencům.

Další novinkou na českém webu 
jsou právě vznikající stránky na adrese 
www.vodackybazar.cz. 

Možná si říkáte, že vodáckých 
bazarů je na internetu až až, ale 
stránky www.vodackybazar.cz jsou 
unikátní hned z několika důvodů. 
Velká většina nabízených věcí je 
opatřena fotkami. Navíc provozovatel 
ručí za to, že Vámi vybrané zboží je 
k vidění a osahání v některém z „pev-
ných“ vodáckých prodejen po celé 
ČR. Prodejna se postará o to, aby 
zakoupená loď či příslušenství byla 
do 48 hodin u Vás. 

Stránky jsou přístupné všem firmám 
zabývajícím se prodejem vodáckého 
sortimentu. Mezi zbožím použitým 
tak najdete i nové věci s výraznými sle-
vami (např. výprodej starších modelů 
lodí atd.). 

Dalším užitečným pomocníkem je, 
vzhledem k velkému množství nabíze-
ného zboží, funkce vyhledávání podle 
slov, které zatím známe jen z těch 
nejprestižnějších serverů. Na strán-
kách najdete kromě široké nabídky 
i rubriku „poptávka“, ve které můžete 
zdarma zveřejnit svoje požadavky na 
použité vodácké vybavení. 

Takže pokud chcete prodat či 
výhodně koupit vodácké vybavení, 
navštivte nový internetový bazar 
– www.vodackybazar.cz. (ji)

číváme na parkovišti a pomalu naklá-
dáme lodičky na vlek za auto. Nevím, 
jak zhodnotit obtížnost, Tyršovka pro 
mě byla legendou. Ještě stále slyším 
Bendyse, když utíkal z koryta nějaký 
řeky se slovy „Tyršovku nepojedu“. Není 
tak těžká, ale když stojíte na břehu, 
klepou se vám kolena. Obtížnost je ale 
velmi relativní, na Tyršovce se plavat 
nedá a na zvedání tu není moc času... 
A tak asi souhlasím s průvodcem 
WW V–VI. 

A jestli příští rok zase? Nevím...

Na Otztal se jezdí po celý rok, je to 
krásná ledovcová řeka, která nabízí 
všechny obtížnosti, různé charaktery 
řečiště a vždy jistotu krásné divoké 
vody. V létě zde proběhla protestní 
akce proti stavbě přehrady v Oetztal-
ském údolí, které by nenávratně změ-
nily divokost a krásu tohoto alpského 
klenotu. Akce byla myslím spíše 
sešlostí kajakářů z celé Evropy, kteří 
podepsali petici a užili si krásný víkend 
na vodě. Pro mě byla nezapomenutelná 
noční jízda městečkem Solden, kdy asi 
tisíc kajakářů vyrazilo s loučemi skrz 
městečkem. Atmosféra byla skvělá, na 
březích a mostech stovky lidí. Ohnivý 
had na řece byl nezapomenutelným 
zážitkem nejen pro kajakáře...

Otztalerache začíná soutokem 
Venter ache a Gurgler ache, kde hned 
po soutoku začíná Kuthreinschlucht 
WW V–VI, dále pak lesní soutěska 
WW IV–V, potom pár kilometrů 
oleje, mezimostí WW V–IV, poté je 
opět tekoucí olej, idylka, nádherný 
výhledy, jen nezapomenout vystoupit 
v Tumpenu, zde se řeka mění v peklo, 
následuje úsek pekelný schody, který 
nažene respekt každému, část už je 
sjetá za malý vody, pokud pojedete 
kolem, zastavte se zde, stojí to za podí-
vání, dál už je Tyršovka a pak spodní 
Otz WW IV až do soutoku s Inem. 
Bylo by škoda přijít o tuhle vodác-
kou perlu Rakouska...  

Víťa Bareš

S roční přestávkou se o víkendu 
10. a 11. 9. 2005 konala Welká 
Wodácká pouť – akce pro širokou 
veřejnost. Letos se pořádání ujala 
– společně se serverem raft.cz – firma 
Vodák sport. 

Již od sobotního rána se areál u ka-
nálu pod Vírskou přehradou začal 
plnit nejet ledovou divokou vodou, 
ale také diváky a aktéry jedinečného 
setkání příznivců vody. Letošní 4. roč-

ník byl zaměřen především na bez-
pečnost. Obětaví záchranáři z VZS 
Brno předváděli záchranu tonoucího 
na klidné i divoké vodě. Následnou 
resuscitaci si pak pod vedením zku-

šených záchranářů mohl vyzkoušet 
každý. Dalším zpestřením Wodácké 
pouti byla odvážně postavená lanová 
lávka, házení záchranným pytlíkem na 
cíl či „jizda“ na kajakovém trenažeru. 
Raftový člun s instruktorem byl připra-

ven povozit kohokoli z řad příchozích. 
Tradičním vyvrcholením se stalo AIR 
rodeo – jízda ve válci na nafukovač-
kách. Vážně i nevážně zde soutěžili 
dvojice i jednotlivci na nejrůznějších 
typech nafukovacích člunů. 

Vítězové obdrželi hodnotné ceny 
věnované Vodák sportem. Závěr sobot-
ního programu u řeky patřil tombole, 
kde si všichni zúčastnění rozdělili pěk-
nou řádku cen a spokojeně se mohli 

odebrat do sokolovny ve Víru.
Tam (kromě vynikajícího občerst-

vení) byl připraven maraton filmů a di-
apozitivů z nejrůznějších končin světa, 
ale také z domácích řek a potoků. 
Nejvytrvalejší návštěvníci 4. Welké 
Wodácké pouti neodcházeli ani po 
zhlédnutí posledního filmu a promě-
nili sokolovnu v taneční sál...

Neděle pak patřila volnému splutí, 
stovky lodiček i lidiček se vypravily po 
Svratce směr Brno.

Král je mrtev, ať žije král. A tak se 
už teď šeptá o dalším ročníku. Kdo 
WW pouť ještě nenavštívil, rozhodně 
by si neměl 5. ročník nechat ujít.

PODĚKOVÁNÍ: Firma Vodák sport 
děkuje těm nahoře za pěkné počasí 
a všem dobrovolníkům, kteří pro 
zdárný průběh Welké Wodácké pouti 
obětovali víkend a většina z nich také 
několikanoční spánek. Bez takových 
ochotných lidí by se WW pouť v mi-
nulosti ani v letech příštích nemohla 
vůbec uskutečnit. 

Děkujeme. (tt)

V druhém čísle Prvních vodáckých 
novin vyšel článek s názvem Školení 
cvičitelů vodní turistiky aneb Blýská 
se na lepší časy. 

Říká se sliby chyby, tentokrát to 
však naštěstí neplatí. Letošní sezona 
byla první, ve které proběhlo něko-
lik kurzů v různých školicích cent-
rech. Jedním z nich je Vodácká škola 
záchrany zastřešená serverem raft.cz, 
dalším pak školicí centrum spadající 
pod olomouckou univerzitu. Po celé 
České republice bychom našli ještě 
další tři menší školicí střediska.

Výbor sekce turistiky dal v letošním 
roce největší důvěru právě olomoucké 
univerzitě, kam vyslal své delegáty 
spolupracující na zkvalitnění školení. 

Pod hlavičkou olomoucké univerzity 
proběhly letos tři instruktorské kurzy 
(celkem asi 50 účastníků ) a jeden cvi-
čitelský s počtem účastníků 11. 

Na zlepšení všech úrovní školení 
se stále intenzivně pracuje. Kromě 
navenek viditelných změn, jako je 
prodloužení školení nebo rozdělení 
cvičitelského kurzu na tři části, nás 
pro příští sezonu čekají i nové osnovy 
a nové zkušební testy. Při tvorbě 
osnov i testů jsou brány v úvahu zku-
šenosti školitelů, ale také jednotlivých 
účastníků školení. Takže věříme, že se 
školení stanou opět moderním zdro-
jem informací.

První vodácké noviny Vám přinášejí 
předběžný kalendář termínů školení 

Školení cvičitelů vodní turistiky
instruktorů a cvičitelů vodní turistiky 
a raftingu, které vypsala pro rok 2006 
olomoucká univerzita:

24.–26. 3.:
1. část školení cvičitelů (Olomouc)
20.–23. 4.:
školení instruktorů (Olomouc)
19.–21. 5.:
seminář, doškolení cvičitelů vodní 
turistiky a raftingu (Vír)
22.–27. 8.:
2. část školení cvičitelů – praxe, 
zkoušky (České Vrbné, popřípadě 
Troja)
26.–29. 10.:
podzimní školení instruktorů 
(Olomouc) (ji)

SPORT office

Půjčovna 
sportovních potřeb 

Vodácké vybavení 
Lyžařské vybavení

Kola
Střešní nosiče
Horolezecké 

potřeby

tel.:  543 232 087 
info@sportoffice.cz
www.sportoffice.cz

Již několikrát jsme informo-
vali o přípravách výstavby Vodáckého 
areálu v Brně. Každým dnem je tato 
vize reálnější a reálnější. Před něko-
lika dny byla představena rozsáhlá 
„Studie proveditelnosti“. Nádherný 
areál světové úrovně je začleněn do 
údolí Svratky v Pisárkách v místech, 
kde byly odkalovací nádrže staré 
Brněnské vodárny. Výstavba areálu by 
měla začít při dokončovacích pracích 
pisárecké křižovatky, a to v roce 2007. 
Realizovat tento unikátní projekt je 
velkým zájmem jak města Brna a Ji-
homoravského kraje, kterým přinese 
zvýšení cestovního ruchu a zajištění 
dalších volnočasových aktivit nejen 
pro mládež, tak Českého svazu kano-
istiky, pro nějž rozšíří základnu kvalit-
ních vrcholových sportovců v oblasti 
slalomu a rodea na divoké vodě, ve 
kterém naše republika již tradičně 
slaví skvělé úspěchy. Také školy uvítají 
tento areál pro přípravu svých žáků, 
studentů, ale především pedagogů jez-
dících na školní kurzy a jiné vodácké 
akce. Složky integrovaného záchran-
ného systému spoléhají na tento pro-
jekt, že jim pomůže v přípravě k boji 
s vodním živlem. Takže držme palce 

Podél trati budou upraveny stále pro-
story pro 500 diváků. Další zvýšení 
divácké kapacity bude možné realizo-
vat mobilními konstrukcemi. 

Spodní (vysedací) nádrž je navrho-
vána spolu s vratným kanálem jako 
akumulační prostor pro cca 20 000 m3 
vody, která bude využita k uzavřenému 
oběhu uvnitř kanálu v případě, že 
nastane nedostatek přírodní vody. Tato 
nádrž bude využita pro výcvik esky-
máckých obratů a v případě příznivého 
počasí též pro koupání návštěvníků. 
Vratným kanálem o délce 450 m a šířce 
6 m se dostanou uživatelé kanálu zpět 
do místa nasedání. Tento kanál bude 
oddělen od stávajícího koryta řeky 
Svratky monolitickou betonovou zdí 
s tl. stěny 500 mm. Dále budou insta-
lovány česle před vtokovou jímkou pro 
čerpadla a provedena úprava vyseda-
cího a nasedacího prostoru s důrazem 
na maximální bezpečnost provozu.

Rudolf Drnec
mluvčí os Vodácký areál Brno

všem, kteří krůček po krůčku posunují 
projekt „Vodácký areál Brno“ kupředu. 
A teď něco k parametrům připravova-
ného areálu:

Lokalita bývalé úpravny pitné vody 
BvaK a.s. umožňuje velkorysé řešení, 
co se prostorového návrhu týká, na 
druhé straně chronický nedostatek 
průtoku v řece Svratce předurčuje 
jediné možné řešení pro celosezonní 
každodenní provoz, a to v režimu uza-
vřeného vodního oběhu. Pro zlepšení 
ekonomiky provozu kanálu se počítá 
s využitím přirozeného průtoku řeky, 
který bude dle potřeby navyšován čer-
páním z vratného kanálu. Dimenzování 
čerpací techniky umožní provoz 
kanálu i v případě, že voda ze Svratky 
nebude vlivem regulačních opatření 
v době sucha dostupná. Projekt počítá 
s použitím tří čerpadel Sigma s výko-
nem 4 m3/s, která budou dle potřeby 
zapínána tak, aby vytvořila potřebný 
celkový průtok 12–16 m3/s. Výtlačné 
potrubí těchto čerpadel bude zaústěno 
do horní (nasedací) nádrže pod hladi-
nou a opatřeno zpětnými klapkami. 

Bude provedena úprava umělého 

koryta o délce 405 m. 
Koryto kanálu je navrženo jako licho-
běžníkový profil se sklonem svahů 1:0,5 
resp. 1:1. Navrhovaná šířka 10–12 m 
je dostatečná jak pro pevné lodě, tak 
i pro rafty. Po obou stranách břehové 
čáry budou osazeny pouzdra, do kte-
rých budou zasouvány ocelové kon-
strukce pro uchycení slalomových bra-
nek. Dno kanálu bude pro dosažení co 
největší rychlosti proudící vody obeto-
nováno. Do dna a stěn budou kotveny 
umělé přemístitelné překážky systému 
OMNIFLOT, které budou vytvářet 
potřebné vodní válce, rozhraní a vlny. 
Dále budou ve dně kanálu rozmístěny 
pevné překážky přetékané. Rozmístění 
překážek bude respektovat požadavek 
minimální hloubky vody pro bezpečný 
eskymácký obrat 1,2 m, na hranách 
přetékaných překážek min. 0,5 m.

Podélný profil kanálu bude pro-
měnný s průměrným spádem 1,10 % 
a na jeho konci bude dno upraveno 
tak, aby vznikala vlna (válec) vhodná 
pro freestylové ježdění. Podél kanálu 
bude provedena obslužná komunikace. 

Nový vodácký areál v Brně
EXTRÉMY

NOVĚ NA NETU

BEZPEČNOST 
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ÚVODNÍK

Eskymování
Stejně jako v minulých letech, 

pořádají i letos prodejny Vodák 
sport v Brně, Praze a Olomouci 
výuku eskymování pro širokou veřej-
nost. Každý týden se Vám v bazéně 
bude věnovat zkušený instruktor 
a budete tak dokonale připraveni na 
jarní tání. Informujte se na jednot-
livých prodejnách. Poslední volná 
místa!

Vážení sportovní příznivci,
půlrok uplynul jako voda a máte nás 

tu zase. Tentokrát tu však nejsme jen 
pro vodáky, nýbrž pro všechny sportovce, 
sportovkyně a sportovčata. Vycházíme 
totiž u příležitosti 4. ročníku výstavy 
Sport life – BOAT Brno. Dostaneme se 
tedy i do rukou, které nikdy pádlo nesví-
raly. Ale to byl záměr. Naším tajným 
úkolem je pomáhat na svět novým příz-
nivcům divoké i vody a vodní turistiky. 

Rádi bychom tímto poděkovali všem, 
kteří se s námi podělili o zážitek či 
zkušenost při čtení Prvních vodáckých 
novin. Nic nás nepotěší víc než pochvala 
od spokojeného čtenáře, nic nám nepo-
může víc než dobře míněná rada od těch, 
kteří nás pozorně čtou a ne vše se jim 
líbí. Takže Vás prosíme: pište náměty, 
chvalte, nadávejte.

Ve čtvrtém – veletržním – vydání při-
nášíme informace o nedávno ukončené 
sezoně, zážitky cestovatelů a dobrodruhů 
z podzimních řek a další a další zajíma-
vosti z vodáckého světa.

Vzhledem k tomu, že příští noviny 
vyjdou až na jaře roku 2006, je na čase 
popřát Vám, čtenářům, krásný zbytek 
podzimu a zdařilou zimu, k níž neod-
myslitelně patří svátky vánoční a vítaní 
nového roku... Ať je i nadále vše tak, jak 
má být. To Vám z celého srdce přejí 

 noviny@vodak-sport.cz

Prosba o pomoc při hledání
Během září se ze skladu Vodák 

sport v Brně ztratilo větší množství 
neoprénů. Černé neoprény, na nohavici 
Langer a www.vodak-sport.cz, u kot-
níku logo Vodák sport. Pokud byste se 
setkali s někým, kdo takové neoprény 
nabízí či nápadně levně pořídil, dejte 
nám prosím vědět na info@vodak-
-sport.cz; odměna Vás nemine. 

Děkujeme předem. 

Levný říjen 2005
Kdo využil výjimečnou nabídku pro-

dejen Vodák sport, mohl během letoš-
ního října ušetřit více než polovinu 
nákladů. Na pultech se objevilo zboží 
se slevami, které byl hřích nevyužít. 
Lodě i veškeré příslušenství bylo zlev-
něno o 15 až 60 %. Kdo těchto výjimeč-
ných cen nevyužil, může jen litovat. 
A to tím spíš, že se podobná příleži-
tost zřejmě již nikdy nebude opakovat. 
Jak zjistily 1. vodácké noviny – akce 
souvisela s vyprázdněním skladů pro 
snadnější přechod firmy Vodák sport 
na společnost s ručením omezeným. 

Trochu jako tažní ptáci vyrážíme 
každý podzim směr jih. Po Srbsku 
a Černé Hoře přišlo letos na řadu 
Chorvatsko. Je již tradicí, že podzimní 

vyjížďky nejsou záležitostí pouze 
vodáckou, ale také poznávací. A tak 
jsme jedno pozdní sobotní říjnové 
odpoledne vyrazili v počtu sedmi 
účastníků do Chorvatska. Na střeše 
čtyři kajaky, ve vleku tři pálavy a kolo, 
plány téměř žádné, však uvidíme. 
Noční přejezd Rakouska i příjezd 
k řece Mrežnica proběhl bez jakých-
koli problémů. Stany jsme stavěli na 
hodně podmáčené louce u mostu 
Generalski stol. Až ráno jsme poznali, 
že louka byla ještě před pár dny zcela 

pod vodou. V této chorvatské oblasti 
právě skončilo období dešťů, což pro 
nás znamenalo vyhlídku krásného 
počasí a řek plných vody. To vše se 
během týdne vyplnilo.

Neděle – řeka Mrežnica.
Nepopsatelně krásná říčka plná 

skoků, prahů, ale především nádher-
ných přírodních scenerií. Jindy prů-
svitná voda byla po nedávných deštích 
mírně zakalena, což umocnilo vodácký 
zážitek. Tři pálavy a jeden kajak 
zvládly všechny nástrahy s menšími či 
většími problémy. Asi 15 km Mrežnice 
nás povzbudilo do dalších dní.

Pondělí – začátek treku po Severním 
Velebitu. V odpoledních hodinách 
vyrážíme z planinárského domu 
Zavižan směr bivak, kde plánujeme 
nocleh. Nádherným podzimem přichá-
zíme Premužicovou stezkou těsně před 
setměním k Rosijevě kolibě – útulná 
čistá chatka s palandami a kamínky. 

Jako celý Velebit touto dobou, byla 
i naše koliba prázdná.

Úterý – celodenní výlet po krásách 
Severního Velebitu. Během dne nepo-
tkáváme kromě polodivokých koní 
vůbec nikoho. Se setměním přicházíme 
zpět na Zavižan. Po vydatné večeři sjíž-
díme z hor směr další vodácké dobro-
družství.

Středa – Zrmanja – jedna ze zná-
mých a v sezoně také komerčních 
chorvatských řek. Mírně tekoucí čistá 
voda, koryto se spoustou prahů a vodo-
pádů, ten nejvyšší má 20 m. Opět na 
pálavách si užíváme sluníčka a klidu 
na řece. 

Čtvrtek – výprava se dělí. Sekce 
kajakářů vyráží na panenskou říčku 
Krupa. Nejde ji popsat jinak než volej, 
skok, volej, skok. Nebudu se zde sna-
žit popisovat nepopsatelné, ale řeka 
Krupa uspokojí jak ty nejnáročnější 
krajináře-romantiky, tak i kajakáře hle-
dající na řekách především adrenalin. 
Skoky vysoké 3 až 15 metrů, za našeho 
optimálního stavu všechny sjízdné. 
Sekce turistická odjíždí do jednoho 

z nejnavštěvovanějších chorvatských 
parků – Paklenice. Na celodenní túru 
jim zůstalo pouhých pár hodin, a tak 
se jako obvykle vrátili dlouho po 
setmění.

Pátek – Cetina, perla chorvatských 
řek. My jsme si vybrali horní, málo 
sjížděný nekomerční úsek. Průzračná 
řeka v nádherném hlubokém korytě 
v nás vyplavila pravý pálavový adrena-
lin. Každá posádka minimálně dvakrát 
plavala, nevyhnuli jsme se ani lehčímu 
zranění. Ale zážitek veliký.

Sobota – Jadran. Jako jediní sucho-
zemci jsme se za slunečného, ale chlad-
ného počasí nořili do mořských vln. 
Po týdnu na řekách a horách ideální 
zakončení. Vykoupaní a odpočinutí se 
vracíme přes noc domů.

Vodnaté řeky, podzimní hory a osvě-
žující moře. To vše se skvělou partou 
lidí za ideálního počasí. Doporučuji 
všem. (tt)

Chorvatské řeky, hory a moře

www.vodackybazar.cz

Pyranha I4

Široký výběr vybavení pro

BĚH NA LYŽÍCH
běžky, hole, boty, vázání, vosky, doplňky

S výběrem ochotně a odborně poradíme

LYŽAŘSKÝ SERVIS – skvělé ceny
Brus hran i skluznic, montáž a seřízení vázání DO 2 HODIN

Využijte možnosti levně koupit 
a dobře prodat Vaše nepotřebné zimní vybavení v komisním prodeji.

VODÁK sport v Brně již 7 let ...

Bratislavská 31, tel.: 545 214 430
www.vodak-sport.cz

  • PRODEJNA 
  • PŮJČOVNA 
  • SERVIS

veškeré vodácké vybavení

již 7 rok na trhu
Brno, Bratislavská 31, 602 00

tel./fax: 545 214 430, e-mail: info@vodak-sport.cz
Praha, Neklanova 8, 128 00

tel.: 224 910 491, 608 276 685
e-mail: kosatka.orca@seznam.cz 
Olomouc, Kyselovská 57, 783 01

tel.: 585 418 733, e-mail: info@vodaksport.cz
Ostrava, Ruská 121, tel.: 603 826 060

Bratislava, Čuňovo na hrázi, tel.: +421 904 949 100

www.vodak-sport.cz

Vodácké Bazary
V Brně, Olomouci a Bratislavě již 

proběhly bazary lodí i dalšího vybavení. 
K mání bylo přes 60 lodí všech typů 
a značek a spousta z nich si nového 
majitele během víkendových bazarů 
našla. Ty ostatní si můžete prohléd-
nout na právě se rodících stránkách 
www.vodackybazar.cz. Nezapomeňte 
se informovat o termínech jarních 
vodáckých bazarů.

Nové webstránky

V podvečer 30. listopadu 2005 se 
uskuteční v Olomouci v hale atletic-
kého stadionu pod záštitou Univerzity 
Palackého 4. ročník Studentských atle-
tických halových her (dále jen SAHH). 
SAHH jsou projektem studentů 
3. ročníku, budoucích učitelů tělesné 
výchovy, kteří si zde zkouší v praxi 
zorganizovat sportovně zábavní večer 
nejen pro odbornou atletickou veřej-
nost a studenty UP. 

Hlavním trhákem akce je závod ve 
výšce, kterého se účastní přední čeští 
atleti studující na Univerzitě Palackého. 
Nejde pouze o sportovní záležitost; 
akce se může zúčastnit každý, kdo se 
rád pobaví a zasměje, jelikož je připra-
ven obsáhlý doprovodný program, ve 
kterém si každý něco vybere, ať je to 
turnaj ve stolním fotbálku, půlnoční 
volba Miss mokré tričko nebo ukázka 
břišních tanců. Především pro dámy 
tu máme vystoupení krásných mužů 
s ukázkami bojového umění. A pokud 

Vás ani toto nepřesvědčilo, máme pro 
Vás lákavou nabídku v podobě celo-
večerní diskotéky spojené s karaoke, 
kterou povede zkušený DJ’s KOOBA 
& FatTOUNY. V přestávkách vystoupí 
HIP – HOP skupina taneční školy 
Lola’s dance Olomouc, nebudou chy-
bět ani ukázky aerobiku pod vedením 
špičkové lektorky a samozřejmě nevy-
necháme ani tombolu s hodnotnými 
dary od sponzorů. 

Ráda bych za celý náš ročník podě-
kovala nejen hlavnímu sponzorovi 
firmě Vodák sport, ale také všem ostat-
ním, díky nimž jsme schopni tuto akci 
realizovat. 

Těšíme se s Vámi na setkání 30. lis-
topadu v Olomouci.

Více informací o programu na strán-
kách www.sahh.unas.cz.

za pořadatele
Petra Nováková

SAHH 2005

NEJEN VODOU ŽIV JE VODÁK

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM 2005

– na lyžařský servis
– na zapůjčení sportovního vybavení 

v prodejně Vodák sport, Bratislavská 31, 602 00 Brno

www.vodak–sport.czsleva 5% 
zde odstřihněte

platí do 31. 3. 2006

www.pyranha.cz

www.vodackybazar.cz

jen za 26.265 Kč
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