Než vyrazíme na vodu, měl by si každý položit otázku, kolik hodlá do plavby investovat financí.
Vodáctví je sport nádherný, plný dobrodružství, ale také poměrně drahý. Počet vodáků v České republice
se za poslední čtyři roky zvýšil o 40%. Pro lepší představu
uvedu, že na vodu se během letních prázdnin vydá kolem 100
000 Čechů. Ano, čtete dobře, alespoň toto číslo vychází z
informací finančních úřadů. (Půjčovny lodí platí samozřejmě
daně, z kterých lze počet vodáků odvodit lehkým vydělením
celkové cifry) Půjčení jednoho plavidla (kanoe, raft, kajak) se
pohybuje okolo 150 korun na jednoho na den. Pokud jedete na
víkend, vyjde Vás lodní přeprava na 300 korun. Někde více,
někde méně, jednotlivé ceny si uvedeme u konkrétních řek, až
vyrazíme na naši plavbu. Další položkou je doprava na řeku.
Nejlépe asi vlakem nebo autobusem (letadlem prosím pěkně
ne), v průměru nás osobní doprava vyjde na 200 korun. A
nesmíme také zapomenout na nezbytné pomůcky jako je spací
pytel, stan, kotlík, krosna (pro vodáky, kteří jezdí častěji, se vyplatí koupit si vlastní lodní pytel), něco
málo jídla, baterka, sirky apod… Pokud někdo trempuje, většinu tohoto vybavení vlastní. Musíte počítat
s tím, že vás víkendový vodácký výlet vyjde v průměru (i s cenami kempů, pokud nespíte někde mimo, v
přírodě) na 800 korun, což není ani málo, ani hodně. Kdo je ochoten nějaké peníze na výlet investovat,
může poklidně číst dál a čerpat důležité informace.
Co si vzít s sebou na vodu?
Tato otázka je velmi problematická, já osobně vždycky
zapomenu spoustu věcí. Mezi základní výbavu patří spací
pytel, karimatka, stan (pokud nechceme riskovat, že
zmokneme), baterka, zapalovač, sekyrka, důležité jsou
boty do vody (staré tenisky nebo speciální přímo pro
vodáky - rozebereme později) a pak samozřejmě oblečení,
kterého byste měli mít poměrně hodně. Že se vodák
cvakne (převrátí loď) a občas vykoupe je klasika. Důležitá
je tady poznámka, že všechny věci, které budete v batohu
mít, se Vám po příjezdu k řece musejí vejít do 50 litrového
barelu!!! Málo půjčoven má k dispozici sto litrové lodní pytle. Proto byste doma měli velmi pečlivě
zvážit, zda se obejdete bez Vašeho oblíbeného plyšáka, mohlo by se totiž stát, že by se Vám nevešel do
barelu, musel by jet nechráněný v lodi a uplaval by Vám. Ty prozíravé napadne, že by si půjčily dva
barely. Zde je důležité se zmínit, že do kánoe se vejdou maximálně dva barely, tzn., že pro každého jeden.
Do kajaku se dokonce nevejde ani to, a věcí musíte mít ještě méně, nebo je převážet autem (i tuto službu
půjčovny poskytují, je samozřejmě placená a velmi drahá) To by bylo tak na úvod a v příštím čísle se již
budeme věnovat vodáckým potřebám, jako jsou například boty do vody apod.

