Rady zkušených IV.
Stejně jako v minulém čísle i tentokrát mám pro vás pár rad zkušeného vodáka a
další variantu háčkova jedenáctera.
1) U nafukovací lodi je nutné počítat s tím, že na chladné vodě
vzduch v jejích komorách chladne a loď "měkne",
zatímco na slunku se rozpíná a hrozí protržení. Proto
je nezbytné hmatem kontrolovat tlak ve válcích a
při plavbě ve slunečném počasí čas od času
ochladit boční válce vodou nebo trochu
odpustit (dá se zvládnout i za jízdy). V
opačném případě někde u břehu zakotvit a
dohustit. Na tyto informace vždy pamatujte,
nespoléhejte se na to, že vás zaměstnanci půjčovny budou doškolovat. Podepsáním smlouvy souhlasíte s
jejich podmínkami, které mají samozřejmě velmi dobře nastavené!
2) Je-li váš loďák těžší, určitě při cvaknutí nebude plavat a vy jej budete hledat někde na dně řeky. Pokud
v něm máte ještě trochu místa, vyplňte jej nafukovacím balónem, který jej udrží nad hladinou. Pokud se
vám už do loďáku opravdu nic nevleze, alespoň k němu přivažte na delším provazu třeba plastovou láhev.
Když se cvaknete a loďák se potopí, láhev bude plavat a vy tím pádem vědět, kde vaše věci leží. Když
jsem byl loni o prázdninách na vodě, převáželi jsme ve sportovní plátěné
tašce konzervy s masem, kečup aj. potraviny, které voda nemůže poničit.
Navrhoval jsem onen nápad s plastovou lahví, avšak kamarád namítl, že
se rozhodně necvakneme, inu stal se pravý opak a bohužel na voleji u
Spolí, čili hledání naší večeře bylo velmi náročné.
3) Jestliže hodláte z lodi fotografovat a nemáte foťák do vody, můžete
koupit malý voděvzdorný obal (ne nepodobný malému loďáku), který lze
přichytit uvnitř lodi někde po ruce a v případě nutnosti z něj foťák rychle
vytáhnout a stejně rychle jej tam zase uschovat. V současné době už se
dá i sehnat vodotěsné pouzdro na fotoaparát, přes které je možné přímo
fotit (a samozřejmě i foťák ovládat). Cena byla na konci roku cca 500 Kč
(AQUAPAC). Vřele doporučuji, fotečky přímo při sjezdu jezů jsou
nádherné.
4) Spouštíte-li loď přes jez a nechcete, aby se k vám dole
otočila dnem, přivažte oba konce koníčkovací šňůry za
záď a za střed (třeba za střední šprajc) a loď spouštějte
přídí napřed. Rukama budete ovládat oba konce - tím za
střed loď brzdit a tím za záď brzdit a zároveň i
"kormidlovat". Pokud byste loď brzdili za příď, mohl by
vám proud strhnout záď a loď by sjela pod jez bokem.
5) A jako vždy si rozebereme jeden ilustrační obrázek
vodáků v akci. Jak si můžete povšimnout, na obrázku je
na rozdíl od minulých číslech vyobrazen zákrok chybný.
Kormidelník zodpovědný za loď zřejmě nepovažoval za
důležité u tohoto malého jezu zastavit a podívat se na
proud, kameny apod. Možná, že tak učinil, a doufal, že
vše půjde hladce. Zkušený vodák jakmile zahlídne tento
ošklivý, pro laiky nenáročný válec, zpozorní a pečlivě

zváží další kroky. Při cvaknutí se ve válci nastane velký problém se z něj vymotat, většinou jez vydá těla
až po pár dnech (mluvíme o jezech, ne o propustech, šlajsnách). Kormidelník tedy špatně zhodnotil
situaci a místo sám, se rozhodl jet ve dvou. Toto zatížení může způsobit cvaknutí se, ale zcela jistě do lodi
výrazně nateče. Další chybou je kormidelníkovo chování v samotném jezu. Pádlo, které má v tuto chvíli
ve vodě by již měl mít připravené na pořádný záběr po dosednutí lodi. Háček v tomto případě činí dobře.
Chválihodné je i to, že oba mají vestu a helmu.

Háčkovo jedenáctero (varianta II.)
1) Právo kormidelníka je jeho dobrá vůle povýšená na zákon.
2) Háček je na lodi v pořadí důležitosti na posledním místě, proto nikdy nemluví do řízení lodi.
3) Háček v přítomnosti kormidelníků mluví jen je-li tázán.
4) Háček se chová uctivě ke svému kormidelníkovi, při provinění se omlouvá slovy: ,,Libějí vodpustit".
5) V dopravních prostředcích kormidelníkovi uvolňuje místo k sezení.
6) Při zakotvení se háček stará o všechno, nevybírá však místo k táboření, zato vybírá vodu z lodi.
7) Při přistávání háček vyskočí a kormidelníkovi podrží loď.
8) Ráno háček vstává první za účelem přípravy snídaně. Chová se přitom tiše, v nutných případech budí
kormidelníka něžným způsobem.
9) Háček se nevzdaluje od lodi ani z tábora.
10) V případě přetížení plave háček za lodí.
11) Háček může za vše nedobré, co se na lodi i v okolí (zejména kormidelníkovi) přihodí.

