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Revijo sofinancira FSO.

Morebitne pripoMbe, pobude, 
dopise, Članke, reportaŽe ali 
kar koli v zvezi z naŠiM  
ŠportoM, poŠiljajte na 
kajak.zveza@siol.net 
veseli jih boMo! 

piše: borut perko

Kajakaštvo - ena 
najlepših športnih 

aktivnosti
Včasih se vprašam, koliko je danes pravzaprav vseh ljudi, ki se v Sloveniji 

po rečnih brzicah tako ali drugače zabavajo z rekreativnim kajakom 
oziroma rekreativno veslajo? Ali pa koliko je onih, ki veslajo po bolj mirnih 
vodah, jezerih, tudi po morju? »Morda 4000, morda celo več, težko je reči, 
saj večina rekreativcev ni organizirana, ni včlanjena v klube in društva, pač 
pa so popolni individualci,« pravi Andrej Jelenc, direktor kajakaških repre-
zentanc Slovenije, nekoč vrhunski tekmovalec, svetovni prvak, ki tudi sam - če 
si ob vseh obveznostih, ki jih ima z reprezentancami in na kajakaški zvezi - in 
pri malo manj kot petih križih, še vedno nadvse rad sede v čoln in gre veslat. 
Samo Borut Javornik, nekdanji vrhunski tekmovalec v slalomu na divjih vodah, 
kasneje reprezentančni trener, kanuist po specialnosti, ki ima v vasi Krka, tik ob 
istoimenski dolenjski rečni lepotici, podjetje Carpe Diem, s svojimi čolni v enem 
letu prepelje oz. v svoji šoli nauči osnov veslanja 3500 kajakaških navdušencev 
vseh starosti.
Zagotovo jih približno toliko tudi Janez Skok, prav tako nekdanji vrhunski temo-
valec v kajaku, vodja družinskega podjetja za rekreativni rafting in kajak, ki 
uči te veščine na Savi v Tacnu, natančneje na Brodu, tik ob znameniti tacenski 
progi. »Kajak je varen in lep šport, vendar se ga je dobro naučiti na tečaju, 
predvsem pa ne veslajte sami in pazite na nekateri stvari. Reka je lahko ob 
normalnem stanju vode lahka, močnejše deževje pa to popolnoma spremeni. 
Ocena težavnosti preskoči v višjo stopnjo ali še eno navzgor, čolne je treba pri 
vstopih v tok in protitok močneje nagibati, močneje zaveslati, časovno to početi 
bolj natančno ...« je Janezov nasvet za začetnike in še koga in vredno ga je 
upoštevati. Veslanje v kajaku je, če gledamo skozi prizmo športa, športno 
aktivnost, zanesljivo ena najlepših stvari, še posebej, ker se dogaja na pro-
stem, v naravi. Z veslanjem boste utrdili mišice rok in ramenskega obroča, prav 
tako rotacijske mišice, itd. Kajak nas odpelje v poseben svet razmišljanja, saj 
moramo včasih, ob vožnji zahtevnega odseka vse naše misli in koncentracijo 
usmeriti v obvladovanje kajaka, včasih, ko s kajakom režemo mirno gladino 
jezera ali morja, pa se nam misli zbistrijo in očistijo ter lahko uživamo v popol-
nem odklopu.
Nekateri, menda jih je vse več, se navdušujejo nad velikimi sit-on-top kajaki, s 
katerimi se z družino ali pa prijatelji vozijo po zalivih in ob otokih Jadranskega 
morja, ki je za takšno veslaško rekreacijo idealno. Na obali lahko najdejo 
zaliv, ki je vsaj za nekaj ur, morda celo dan ali dva, samo njihov. Užitek, ki ga 
ne more poplačati noben denar tega sveta. Spet drugi se odločajo za potoval-
ne kajake (sea-kayaki), tudi ti so namenjeni predvsem potovanju po morju, jeze-
rih in mirnih delih rek. So precej daljši kot kajaki namenjeni veslanju po divjih 
vodah in zato tudi mnogo hitrejši in stabilnejši. Vse več kajakaških navdušencev 
se odloča, da prav na ta način preživi krajši ali daljši prosti čas.
In koliko oprema za vse te vodne užitke stane? Vse skupaj je približno v cenov-
nem razredu celotne smučarske opreme. Če je vaš čoln nov, kar drugače kot 
pri smučkah še zdaleč ni nujno ali boljše, boste morali odšteti od 1000 do 
1500 ter še kakšnih 700 evrov za vse nujne stvari (veslo, čelada, krovnica, 
plavalni jopič, anorak, neoprenska obleka...). Seveda se lahko ta znesek z 
nakupovanjem predvsem rabljenih stvari zniža ali pa z dražjimi, bolj kvalitetni-
mi (modnimi?) izdelki zelo konkretno dvigne. 

Revijo Kajak & kanu izdaja 
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tel: 01 431 51 55 
01 239 66 10 
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Ekstremno kajakaštvo lahko izkušenemu kajakašu prinaša močne občutke strahu in 
zadovoljstva hkrati, skoraj vedno pa je prisoten tudi – mraz. Mrzla voda, hladno gorsko 
vreme, dež in nočno tresenje v šotorih so pogosti spremljevalci evropskih kajakašev.  
Sam imam najraje poletja, vročino, žgoče sonce in ravno prav hladno vodo. Nekaj 
skoraj nedostopnega v kombinaciji z ekstremnim kajakom. Po eni strani je tako zaradi 
neobstoja snega in z njim zanesljivega dotoka vode v toplejših krajih, po drugi pa tudi 
zaradi našega, tipično evropocentričnega nepoznavanja in strahu pred državami s 
tropskim podnebjem. Pred odhodom so me kar nekajkrat  vprašali, ali me ni nič strah 
iti v turistično nerazviti del Jave kar sam. Toda sam sem v Indoneziji že bil in vem, da 
se, razen predrznih voznikov, nimaš česa bati. Na splošno so Indonezijci eni najbolj pri-
jaznih in toplih ljudi, ki sem jih kdaj spoznal. In kot se je izkazalo, bolj kot se odmikaš 
od turizma, bolj pristna je izkušnja.

»Creekanje«  
na Centralni Javi

Sicer pa na Javi nisem bil ravno sam. Tja sem odšel na povabilo 
peščice domačinov, ki se navdušujejo nad kajakom prostega 

sloga in ekstremnim kajakom. Entuziazma jim res ne manjka, toda 
kot pionirji teh disciplin na njihovem koncu sveta, se ne morejo 
upreti na nobeno tradicijo oz. znanje starejših. Vse, kar znajo, 
jih je naučil njihov idejni vodja Toto Triwindarto, ki je začel kot 
tekmovalec kajaka na mirnih vodah, nadaljeval kot vodnik rafta in 

se med obiskom Nove Zelandije odločil obiskati tečaj kajaka na 
divjih vodah. Šport ga je tako navdušil, da se je že s tega obiska 
vrnil s popolno kajakaško opremo. Vendar pa oprema v Indoneziji 
ostaja problem. Neverjetno visoki davki na kajake in že tako draga 
kajakaška oprema jim, glede na njihov standard, onemogočajo 
priskrbeti si res kvalitetno opremo, ki, še posebej pri ekstremnem 
kajaku, pomeni razliko med varnim in smrtno nevarnim spustom. 

Piše: Andraž Krpič
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Pomanjkanje znanja in opreme pa zelo uspešno blažijo z gosto-
vanjem tujih kajakašev pri njih. Moji predhodniki so pri njih pusti-
li nekaj svoje opreme, hkrati pa so se od njih domačini vedno 
kaj novega naučili. Jaz sem jim prinesel nekaj več opreme, ki so 
jo prispevali Duem, Alpin Action in TyWarp, ponudil pa sem jim 
tudi svoje znanje v obliki tečajev in predavanj.

 Vendar pa so do mojega prihoda tuje kajakaše vedno gostili 
na Zahodni Sumatri, ki je že dobro desetletje znana med evrop-
skimi kajakaši, predvsem po čudoviti reki Asahan, če že ne po 
mnogih manjših ekstremnih rekah in potokih, ki pa so zaradi 
goste džungle tako nedostopni, da jih še vedno niso dosegli niti 
rudarji, pa čeprav naj bi bile polne zlatega prahu. Gostitelji so 
se zelo veselili mojega namena obiskati jih na njihovi rodni Javi, 
pa čeprav podatkov o kakšnih posebno »dobrih« rekah nisem 
imel. Kot so mi zatrdili, jih niti niso imeli oni. Bilo je le nekaj govo-
ra o globokih soteskah in skritih slapovih, vendar pa so se bali, 
da bom nad odkritji razočaran.

Zaradi teh informacij sem bil neverjetno presenečen in tudi pre-
srečen, ko so me že drugi dan mojega obiska peljali na ogled 
bližnjega, perfektnega, enajst in pol metrov visokega slapu, ki 
ga še nihče ni preveslal. Morda ne preveslal, ga pa je eden od 
njih enkrat ponesreči preplaval, saj ni vedel, da ga nese v slap. 
No, kakorkoli že, pomembno je, da je od tu šlo vse samo še na 
bolje. Purbalingga, mesto, kjer imajo svojo bazo, se je izkazalo 
kot idealna točka za dostop do številnih rek, ki jih napajajo dnev-
ne, kot ura točne nevihte. Začeli smo s spustom po njihovi glavni 
reki Klawing, ki ima s svojimi lahkimi brzicami in neverjetno lepo 
okolico velik potencial za dnevne ture in začetniške šole kajaka. 
Kar na smeh jim je šlo, ko sem jim povedal, kako čudovito se mi 
zdi vse iz evropske perspektive. Vendar pa je bil to šele začetek. 
Po tečajih učenja kajaka, kajaka prostega sloga, reševanja iz 
vode ter mnogih predavanjih, sem končno prišel na svoj račun, 

ko smo se odpravili na prvo »deviško« reko, Tung Tung Gunung. 
Že sama hoja do te reke me je navdajala z navdušenjem, saj 
smo se do gozda borovcev prebijali po potki med palmami in 
čez riževa polja s čudovitim razgledom. Nadaljevali smo hojo 
nekaj deset metrov nad dnom dolinice, kjer smo vsake toliko 
časa lahko zagledali reko in delčke brzic. Otroci, ki so na startu 
spusta skakali v vodo so le začudeno gledali, kaj počnemo, mi 
pa smo navdušeno ugotavljali, da so brzice lepše in boljše, kot 
smo pričakovali. Ker je bila voda nizka, niti niso bile pretežke, 
vsekakor pa zelo solidne.

Neverjetno se mi je zdelo, da tako lepe reke niso odkrili že 
prej, pa čeprav se je skrivala le slabih 40 minut vožnje stran od 
njihovega doma. Po drugi strani pa so se vozili skoraj dve uri 
stran, da so se spuščali po dokaj umazanem namakalnem kana-
lu. No, nad tem kanalom se sicer nimam kaj dosti pritoževati, 
saj vsebuje več nekajmetrskih slapov, ki so izredno zabavni in 
varni. Pa vendar, ni je čez pristno izkušnjo divjega in nevarnega 
labirinta, kot ga zna postaviti mati narava. Še vedno mi požene 
kri po žilah, ko se spomnim na reko Tambra. Tudi domačini so 
vedeli, da je ta veliko težja, saj so del nje preveslali že pred 
mojim prihodom. 

Za slab kilometer te reke so takrat potrebovali skoraj štiri ure. 
Opremljeni z mojimi izkušnjami smo isti del skupaj preveslali v 
dobre pol ure. Vendar pa je bil to le začetek neverjetne avantu-
re. Na mestu, kjer so zadnjič zapustili reko, se začne globok in 
dolg kanjon z le dvema dobro skritima možnima izstopoma. Iz 
težkih so brzice zelo hitro napredovale v ekstremne in nekatere 
celo neprevozne. Ozek in nepredvidljiv kanal, vstop v šestme-
trski slap z 90° obratom v letu in z ogromno spodjedo spodaj 
je nakazal začetek dela, kjer sem preventivno snel kamero s 
kajaka, saj je v primeru prevrnitve nisem želel izgubiti. Sam sem 
brzico uspešno preveslal, odličnega domačina Pujija pa je na 
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slapu zvrnilo, ga odneslo v spodjedo in morali smo ga rešiti z 
vrvjo.  Nadaljevanje je zahtevalo visok nivo koncentracije. Prišli 
smo do brzice, ki se mi je zdela lahka in pregledna od zgoraj, 
vendar  pa sem še zdaj hvaležen kolegu Sigitu, da je skočil iz 
svojega kajaka in pogledal malo dlje. Brzica je res bila lahka, 
vendar pa se je problem skrival za njo. Brez protitoka, oz. točke 
varnega izstopa, se je reka nenadoma zlila v vsega en meter 
širok kanjon z več metrskim povratnim tokom in spodjedami 
na obeh straneh. Definitivno smrtna past in kar zgrozim se, ko 
pomislim, da bi me lahko odneslo tja. Vendar pa tudi z nošenjem 
kajaka nevarnost ni bila mimo. Tok smo morali z vso opremo 
vred in s pomočjo vrvi, prečiti le nekaj metrov nad tem majhnim 
kanjonom, nato pa ga po strmih in spolzkih skalah obhoditi. Tudi 
naslednja brzica ni bila ravno obetavna, saj je dejansko vsa 
reka tekla skozi sifon. Vsi smo se dobro zamislili in nadaljevali 
pot. Kljub previdnosti pa smo do konca kanjona morali še trikrat 
reševati iz povratnega toka. Dvakrat z vrvjo in enkrat s kljunom 
mojega kajaka, kar me ni ravno navdalo z občutkom udobja, saj 
sem se zavedal, da lahko v »rolo«potegne tudi mene. 

Na koncu je vendarle bilo vse dobro. Prispeli smo do zadnjega 
visokega kanjona, ki smo ga poimenovali preprosto »Bat shit 
canyon«. Za ime nismo potrebovali dosti domišljije, saj smo se 
ga domislili med tem, ko so na nas deževali iztrebki številnih 
velikih netopirjev, ki jih je naš prihod v kanjon vznemiril. Zadnja 
brzica na meji voznosti, zadnji dve reševanji, veslanje s sklonje-
no glavo, da ne bi slučajno dobili kakega iztrebka na obraz in 
že smo prišli iz kanjona. Za spust smo potrebovali dolgih osem 
ur, na koncu pa nas je čakalo še plezanje navkreber po strmih 
in gladkih skalah ter med grmovji,  ki te sicer opečejo samo 
nekajkrat močneje kot kopriva, le da bolečina ne izgine še kake 
tri dni. Na vrhu pa nas je že čakala skupina domačinov, polici-
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stov in rangerjev, ki so nam naproti prišli z odlično indonezijsko 
hrano in čajem.

Verjamem, da je prihodnost kajaka na divjih vodah v Indoneziji 
lepa in upam, da že mojim gostiteljem uspe izpolniti njihove cilje 
v zvezi s popularizacijo tega športa in kajakaškega turizma v 
njihovem kraju. Njihova prednost pa ni samo v naravi. Turistično 
popolnoma neobljudena pokrajina v okolici Purbalingge je 
raj za popotnika, ki ne mara industrijskega občutka turistično 
razvitih krajev. V mesecu mojega obiska nisem srečal niti enega 
belca, bil pa sem glavna atrakcija v mestu. Nasmehi in prija-
znost na ulici te napolnijo z energijo. Ljudje so me ustavljali in z 
menoj vadili njihovo pogosto slabo angleščino.

Sicer smo preveslali še nekaj prvenstvenih delov različnih rek, pa 
vendar je Tambra predstavljal vrhunec mojega obiska. Tako po 
težavnosti, nevarnosti, kot tudi lepoti. Z lahkoto jo lahko postavim 
ob bok vsem najlepšim rekam, ki sem jih kdaj veslal. Pa nam je 
v dolgih urah uspelo preveslati le kako polovico reke. Druga 
polovica ostaja nepreveslana in zavidam tistim, ki jo bodo imeli 
možnost veslati. Predvsem pa so mi ti spusti v zelo gosto poseljeni 
in razviti pokrajini dali slutiti, kaj vse se še skriva v Indoneziji. Če 
je že na Javi toliko neodkritih in odličnih rek, kaj se potem skriva 
še na Sumatri, Sulawesiju in Papui, ki imajo še veliko več gora in 
dežja. Za kajakaše svet še zdaleč ni raziskan in veliko izzivov in 
prvovrstnih pustolovščin v neznano si še lahko privoščimo.
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Piše: Marin Medak

Internetne zmenkarije
Pred to odpravo sem vedno veslal sam. Ure in ure veslanja 
sem preživljal v svoji družbi, razmišljujoč o neumnostih in lepih 
stvareh.  Korejo pa sem že od vsega začetka imel v mislih kot 
potovanje v dvoje.  Razmere okoli korejskega polotoka so veli-
ko prezahtevne za moje znanje pridobljeno na jadranskem in 
jonskem morju. Zato sem že marca lani poslal elektronsko pošto 
znanemu angleškemu morskemu kajakašu Simonu Osborneu in 
ga povabil, da se mi pridruži na odpravi. Poznal sem ga le iz 
kajakaških revij in po tem, da je kot najmlajši v zgodovini, samo 
22 let je imel, veslal okoli Velike Britanije. Na moje veliko veselje 
in začudenje ga je projekt zanimal in povabil me je v Cornwall, 
da se spoznava v živo in vidiva, če sva kompatibilna. Ko mi je 
po tridnevnem druženju rekel, da je pripravljen iti z menoj, sem 
pokal od sreče. Odločitev, da sprejmeš povabilo neznanca na 
večtedensko veslaško potovanje, ki se še ni dokazal v veslanju, 
ki si ga v življenju videl le tri dni in si se večino časa z njim pogo-
varjal preko interneta, je pogumna. Vsake toliko srečaš nekoga 
in že na prvi pogled veš, da se boš z njim dobro razumel. Očitno 
se je to dogodilo nama s Simonom. Pred potovanjem sva skupaj 
preživela le devet dni, kar pa je bilo dovolj, da sva na odpravi 
delovala kot utečena švicarska ura.

Priprave na potovanje so potekale večinoma preko interneta. 
Iskala sva informacije povezane z veslanjem ob južnokorejski 
obali, ki pa so bile na žalost zelo skope. Ugotovila sva, da je 
na zahodni in južni strani polotoka lahko razlika med plimo in 
oseko zastrašujočih devet metrov, kar v majhnih prelivih med 
otoki povzroči morske tokove do 15 km/h. Veliko preveč za  
kajak. Drug zanimiv problem so predstavljale nizke temperature 
zraka in vode. Pričakovala sva, da bodo se bodo temperature v 
februarju gibale od -5 do 5°C, prav tako naj bi bila temperatura 
morja okoli 5°C, kar je le stopinjo več kot ima Soča pozimi. Na 
žalost so bile dejanske temperature še nekoliko nižje. Veslanje v 
takšnih razmerah predstavlja velik izziv, ki sva se ga lahko lotila 
le z Angleževimi izkušnjami in kvalitetno opremo.

Prvi občutki
Bolj od vremenskih in morskih razmer sva se bala odziva korej-
ske obalne straže. Vedela sva, da v Južni Koreji enodnevni 
veslaški izleti ne predstavljajo večjih problemov. Slišala pa 
sva tudi govorice, da so že korejski kajakaši poizkušali pre-
veslati celotno obalo, a jim je policija prekrižala načrte. Ker 
bi naju preko telefona ali elektronske pošte zelo enostavno 
odslovili, sva se odločila, da uradnikov ne obvestiva o svojih 

S Simonom Osborneom sva marca postala prva, ki sva preveslala obalo Južne Koreje. 
Triindvajset dni je bilo potrebnih za premagati nekaj več kot 1100 dolgih kilometrov te 
razvite azijske države. Na poti sem doživel takšne stvari, ki si jih pred tem potovanjem 
nisem mogel niti zamisliti. Policisti, budistični menih in prijazni Korejci so me vsak dan 
presenečali in poskrbeli, da mi ni bilo nikoli dolgčas.

Koreja,  
uvertura za Atlantski ocean
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načrtih. Z njimi bi se ukvarjala šele takrat, ko bi naju »ulovili«. 
Počela ne bi nič nezakonitega, zato sva imela mirno vest.  
Najin načrt pa ni zdržal vode. Dva dni pred odhodom sva dobila 
elektronsko pošto od najuglednejšega (najstarejšega) korejskega 
kajakaša  Junsooa, ki nama je ponudil svojo pomoč pri orga-
nizaciji in pripravah na odpravo. Bil je tako zagret za najino 
potovanje, da se je že dogovoril za sestanek s pomorsko policijo.  
Tako sva že prvi dan, po vsega treh urah bivanja v Južni Koreji, 
srkala kavo na lokalni policijski postaji. Pokazala sva jim vso naji-
no varnostno opremo in zdeli so se zadovoljni z najino predstavo. 
Dogovorili smo se tudi za kraj in uro začetka veslanja. Najino vese-
lje pa na žalost ni trajalo dolgo. Pozno popoldne naju je poklical 
Junsoo in rekel, da so iz lokalne policijske postaje sporočili najino 
namero nadrejenim, ti pa so zadevo ustavili. Ker sva tujca in nisva 
poznala korejske obale ter jezika, so zahtevali, da bi s seboj vzela 
korejskega kajakaša ali spremljevalno barko. Vedela sva, da v tako 
kratkem času ne bova uspela najti korejskega kajakaša, spremlje-
valne barke za celotno odpravo pa si tudi nisva mogla privoščiti.  
Naslednje jutri sem se prvič v življenju peljal s policijskim sprem-
stvom. Ko smo drveli proti glavni policijski postaji, nas rdeči 
semaforji niso zaustavljali. S policijskim načelnikom smo se usedli 
za mizo in v zraku je zavladala napetost. Dve uri je Junsoo raz-
lagal in pojasnjeval najino namero, izkušnje in opremo. Midva s 
Simonom sva lahko le prijazno gledala, srkala kavo in nestrpno 
čakala na odločitev. Na koncu je moral Junsoo oditi v drugo 
sobo, kje je padla dokončna odločitev in dovolili so nama veslati 
okoli Južne Koreje.
Drugi dan odprave je bil psihično najtežji. Veslala sva v gosti 
megli, s kompasom in avtokarto. Naredila sva neumno napa-
ko, da nisva kupila navtičnih kart, ampak sva se odločila, da 
bova veslala kar s premalo natančno avtocestno karto. Ni 
treba razlagati, da naju je ta odločitev stala veliko živcev. 
Tisti megleni dan sva se morala držati stran od velike termoe-

lektrarne na obali, da naju ne bi zamenjali za terorista, a ne 
preveč, da ne bi zašla pregloboko v pomorski koridor, po kate-
rem so pluli veliki tankerji. Iz leve strani je prihajalo monotono 
brundanje elektrarne, iz desne pa grozeči zvoki ladijskih motor-
jev. Vse kar sva lahko videla pa je bila le gosta megla. S seboj 
sva imela GPS sledilnik, ki je na vsakih 15 minut posodobil najin 
položaj na spletni strani ekspedicije. Tako so policisti in Junsoo, 
za razliko od naju, točno vedeli kje sva. Skrbelo naju je, da bi 
bila najina navigacija tako obupna, da bi policisti predčasno 
prekinili najino potovanje. Na srečo sva prišla mimo elektrarne 
brez da bi sprožila preplah, pa tudi tanker naju ni povozil. 

Odločilna srečanja
Ko sva tretje jutro pospravljala šotor, sva v zalivu opazila večjo 
policijsko barko. Spakirala sva stvari v kajaka in se odpravila. Zdelo 
se nama je zanimivo, da je tudi barka v tistem trenutku dvignila 
sidro in se začela leno premikati v najino smer. Začela sva se šaliti, 
da sva le dobila spremljevalno barko. Po pol ure veslanja pa to ni 
bila več šala. Začela sva se spraševati, če nama morda res sledijo. 
Ko sva se ustavila, se je ustavila tudi barka. Ko sva nadaljevala, so 
tudi oni prižgali motorje. Postalo je očitno, da so tam zaradi naju. 
Čez eno uro sva opazila še eno, enako petnajst metrsko barko, 
kako se nama približuje. Ko je prišla na nekaj sto metrov od naju, 
se je prvotna barka obrnila in nas prepustila pod nadzorom nove. 
Nama pa ni bilo nič jasno. Zakaj neki naju spremlja barka obalne 
straže ob lepem sončnem vremenu, v naravnem parku, kjer ni nobe-
ne industrije ali vojaške infrastrukture? Koliko časa bo to trajalo?  
Z nama so ostali vse do konca. Še več, najino življenje s policijo je 
postalo neke vrste poroka. Policisti so bili skrbeča (ter malo ljubosu-
mna in prestrašena) žena, midva pa frajerska moža, ki se potikata 
po svetu. Ko sva zvečer pristala na plaži, naju je v zalivu vedno 
čakala žena. Ljubeče naju je pozdravila in zahtevala točni plan 
za naslednji dan. Kdaj se bova odpravila, kam bova šla in kdaj 
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se znova vrneva na kopno. Policisti niso bili le profesionalni, tudi 
človeško topli so bili do naju. Občutila in videla sva, da so skrbeli 
za najino dobrobit in aktivno so se trudili, da bi nama bilo kar naju-
dobneje. Na policijskih postajah sva se tuširala, jedla, grela, polnila 
baterije in prala oblačila. Za dober začetek dneva pa sva skoraj 
vsako jutro odšla k njim na kavo. 

Naslednji ključen dogodek tega kajakaškega potepanja se je 
dogodil petega dne pozno popoldne. V zaliv, kjer sva kampira-
la, je iz severa priveslal nek kajakaš. Ko je pristal, je nemudoma 
zakorakal k nama in naju ogovoril s točno temi besedami: »Moje 
ime je Hyocheon, sem budistični menih. Čakal sem vaju na enem 
otoku severno, kje sta bila? Nekaj dni bom veslal z vama.«.  
Presenečena in začudena sva se spogledala in mu pomagala 

zvleči kajak do najinega šotora. Čez nekaj ur je menih pripravil 
večerjo in uspelo nama je izvrtati nekaj informacij o njem. Od 
prijateljev si je sposodil kajakaško opremo in zelo si je želel 
preveslati južno obalo svoje domovine. Nihče naju ni vprašal, 
niti on, če se nama sploh lahko pridruži. Ko sva ga čez teden 
dni vprašala, do kdaj namerava ostati z nama, je mirne duše 
odgovoril: »Do konca«. Videla sva, da se zelo trudi in da ima 
železno voljo, zato sva ga z odprtimi rokami sprejela v ekipo. V 
Južni Koreji je starost zelo pomembna pri sprejemanju odločitev 
in vodenju. Hyocheon je bil starejši od naju obeh, povrh vsega 
pa še menih, zato mu je najino poveljstvo sprva predstavljalo 
majhno težavo, a je na srečo hitro ugotovil, da v kajaku pač 
štejejo izkušnje, ne leta. Posodila sva mu vso najino rezervno 
opremo in kljub temu, da prej ni veliko veslal, nama je bil vedno 
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za petami.  Z njim pa nisva dobila samo novega kompanjona 
na vodi, ampak tudi osebnega pripovedovalca zgodb, ki je vsa-
kodnevno razlagal najino zgodbo radovednim občudovalcem, 
ki se so ob večerih zbirali ob naših kajakih. Menih je tako živo 
pripovedoval, krilil z rokami, mrščil obraz in sopihal, da sem bil 
še jaz fasciniran nad našim pogumom. 

Družba
Če potuješ s kajakom po morju, se vedno znova uklanjaš naravi. 
Če je veter premočan, ne greš nikamor, če pride nenadna nevih-
ta, hitro bežiš na kopno. S Simonom tokrat nisva ubogala same 
narave, tudi Korejcem sva bila ponižna. Na srečo so nama pra-
vila igre postaja jasna že kmalu po prihodu. Nisva sama odloča-
la o poteku najinih dni, drugi so prevzeli to sladko odgovornost. 
Četudi si samostojen moški, ki se s kajakom poda v še tako veliko 
morje, če imaš za seboj tisoče kilometrov in nešteto pomembnih 
odločitev, si še vedno brez moči proti Korejcem. S teboj počnejo 
tisto, kar se jim zahoče. Razorožijo te s svojo prijaznostjo, gosto-
ljubnostjo, navdušenjem in željo po spoznanju. Kar naenkrat 
se zaveš, da delaš stvari, ki jih načeloma ne bi. Ješ in piješ po 
gostilnah do pozne ure, čeprav veš, da bi moral že zdavnaj 
spati. Vedno znova razlagaš ene in iste stvari, ki ti gredo močno 
na živce, a kljub temu si srečen, ker tvoji gostitelji pokajo po šivih 
od vedoželjnosti in vsaka tvoja beseda jim še malo razširi oči. 
Korejci so dobri ljudje in pri dobrih ljudeh ne moreš biti slab, že 
oni poskrbijo za to, da se pokažeš le v najboljši luči. 
Veslanje okoli Južne Koreje mi je bilo v velik užitek. Simon in 
menih sta bila tako dobra družba, da nisem nikogar pogrešal. 

Zdelo se mi je, da bi lahko nadaljeval takšno življenje do upo-
kojitve in še dlje. A vse lepo se na žalost enkrat konča. Po triin-
dvajsetih dneh smo priveslali v Sokcho in vsega je bilo konec. 
Živo se spominjam tistega sivega dneva, ko so se v meni mešali 
nasprotujoči si občutki. Vesel sem bil, ker sva s Simonom osvo-
jila zastavljen cilj, a po drugi strani sem bil žalosten, ker je bilo 
odprave konec. En mesec sva s Simonom živela isto zgodbo, 

Besedilo je bilo objavljeno v Delovi prilogi Polet.

oprema
Večino časa sem veslal v treh slojih oblačil slovenskega 
proizvajalca kajakaške opreme Sandiline. Prvi dve sta 
poskrbeli za to, da koža ni bila vlažna, tretji pa je odvajal 
vlago v okolje in me varoval pred vetrom.  Uporabljala sva 
tridelna kajaka Sea Kayaking UK (Nigel Dennis Design) 
model Explorer. Ker se razstavita, sva ju lahko brez proble-
ma vzela na letalo in samo doplačala prekomerno težo. 

veslanje preko atlantskega oceana
Zelo rad imam misel T.S. Eliota, “Ne hodite tja, kamor vodi 
utečena pot. Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in pustite 
sled. Samo tisti, ki si drznejo iti predaleč lahko ugotovijo, 
kako daleč lahko sežejo.«  Zato je bilo 3500 kilometrov 
odprav morskega kajakaštva  le uvertura v mojo življenjsko 
željo, veslanje preko Atlantskega oceana. Prepričan sem, 
da je potrebno željam slediti in jih uresničiti. Če ne, so to 
samo prazne fantazije, ki nas žrejo na stara leta. Zato orga-
niziram slovensko-britansko odpravo, ki bo januarja 2012 
preveslala Atlantski ocean, 4500 kilometrov iz Kanarskih 
otokov do Barbadosa. Smo resni, barko že imamo in jo 
opremljamo v Yacht Centru Izola. 
 
Za ta podvig iščem še zadnjega člana posadke, Slovenca, 
ki je pripravljen na dvomesečno stoično prenašanje boleči-
ne, izgubo odvečnih kilogramov in nekaj lukenj v denarnici. 
Iščem prilagodljivega, motiviranega človeka s smislom za 
humor. Zaželena je osnovna kondicijska forma, znanje 
veslanja pa sploh ni nujno.  Če se prepoznaš in želiš slaba 
dva meseca deliti omejen življenjski prostor s še tremi sme-
šno vonjajočimi moškimi, piši na marin@marinmedak.com.
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reševala iste probleme in se veselila istih stvari.  V nepredvidljivih 
situacijah zares spoznaš človeka. Takrat, ko mora reagirati v 
trenutku, se pokaže prava narava njegovega karakterja. Zato 
ni čudno, da sva kljub temu, da se prej nisva zares poznala, s 
Simonom postala prijatelja v pravem pomenu besede. 
Mišice manj bolijo, če poleg svojega trpljenja vidiš še mučenje 
drugega kajakaša, slišiš sočne kletvice, ki jih nameni vetru in 
začutiš njegovo odločnost, da ne bo popustil. V teh dobrih treh 
tednih veslanja sva imela veliko preveč nasprotnega vetra, vse 
tja do 60km/h.  Vrag vzame šalo stran že pri tridesetih kilome-
trih na uro čelnega vetra, vse kar je več pa predstavlja mučno 
osvajanje metra za metrom. Kljub temu, da veslaš s polno paro, 
se pri močnejših sunkih vetra praktično ustaviš. Ni hujšega kot 
se podati na daljše prečenje ob močnem nasprotnem vetru. 
Psihično je zelo naporno, ker ure in ure gledaš isto točko na 
obali in zdi se ti, da se sploh ne približuješ. Vsakič ko se ustaviš, 
pa te veter potisne nekaj metrov nazaj proti izhodišču. 

Nekega dne…
… bo to samo oddaljen spomin; nočno zmrzovanje, skrb za veter 
in valove, nošenje enih in istih oblačil neprestano en teden, 10 ur 
veslanja dnevno, nepoznavanje imena mesta, v katerem sem pre-
nočil, pozabljanje imen ljudi, ki sem jih ravno spoznal, vsakodnevno 
odgovarjanje na ena in ista vprašanja, imeti apetit kot lev, biti zmo-
žen pojesti leva in boleče mišice. Nekega dne bom doma; imel bom 
redna kosila, hladilnik, toplo posteljo, ljubečo ženo, stranišče, dobival 
sem bom s prijatelji na kavi, jedel bom nedeljsko juho, se bentil na 
politiko, gledal poročila ob sedmih in imel najboljše otroke na svetu. 
Nekega dne bo  moje življenje zopet normalno, nezanimivo in verje-
tno bom kdaj pa kdaj zgrešil avtobusno postajo, ker bom sanjaril o 
dnevih, ko sem živel na posebnem malem svetu imenovanem kajak.
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V Obdelovalcih morja je zapisal, da čeprav se zdi, da 
mornarji plovejo po njegovem površju, je v resnici oblika 

dna tista, ki odločilno vpliva na razmere in da pravi mornar 
pravzaprav plove na osnovi poznavanja dna. Ta misel ni nikjer 
na svetu bolj resnična kot na teh otokih z več kot devetmetrsko 
razliko med plimo in oseko in temu primernem labirintu tokov, 
brzic in čeri. Kdorkoli plove po tem morju, mora ves čas paziti 
na tri stvari: da mu ne zmanjka vode pod gredljem, da ga tokovi 
ne odnesejo po svoje in da ne postane žrtev katere od neštetih 
brzic, angleško imenovanih »tidal races«, ki jih tokovi ustvarjajo 
v labirintu prehodov med čermi. Pri vsem tem je najpomembnejši 
dejavnik čas; čas ki ga loči od naslednje plime ali oseke. Velik 
del življenja na otokih poteka v ritmu njune menjave, celo urniki 
in mesta vkrcavanja ladjic, ki vozijo med njimi, niso opredeljena 
z urami, ampak z njuno menjavo.

Za to pustolovščino sva se odločila skupaj s prijateljem Janijem, s 
katerim sva skupaj uresničila že marsikatero kajakaško vragolijo. 
Seveda pa nihče od naju ni imel predstave, kaj v praksi pomeni 

več metrska razlika med plimo in oseko. 

Prvi teden sva se udeležila prireditve »Jersey paddling week«, 
da se pod vodstvom izkušenih lokalnih mojstrov izuriva v tehniki 
veslanja, ki je precej drugačna od nam poznane. Prvi dan smo 
veslali do čeri »White Rock«, ob kateri se ob prihajajoči plimi 
oblikuje močna brzica. Zanimivo pa je to, da ob upadanju vode 
brzica ne nastane in kljub toku voda med obalo in čerjo, ki leži 
kakšnih dvajset metrov od obale, teče čisto mirno. Ko smo ob 
naraščajoči vodi prispeli do White Rocka, je bilo pa že kar 
neverjetno. Voda je bobnela in se penila, tako ob obali kot za 
čerjo pa sta se oblikovala dva ogromna protitokova. Najbolj 
presenetljiva je bila razsežnost celotne zadeve, saj, čeprav se 
ni delala »rola« in so bili valovi položnejši kot pri brzici na reki, 
je bilo vse skupaj precej večje od vsega, kar sem kdaj videl na 
rekah, ki sem jih preveslal. Prav vtis neznanske količine vode, ki 
je v valovih drvela med čerjo in obalo je bil najprej najmočnejši. 
Ko sem na začetku še dokaj tipaje zaveslal v tok, sem ugotovil 
še eno razliko. Poleg valov, ki so se oblikovali zaradi gibanja 

Victor Hugo, ki je del svojega življenja preživel v napol prostovoljnem pregnanstvu na 
otokih Jersey, Guernsey in Sark ter tam napisal svoj roman Obdelovalci morja, je te 
otoke opisal kot koščke Francije, ki so padli v morje, iz katerega jih je pobrala Anglija. 

Piše: Anton Simonič

Kanalski otoki
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vode, so bili tu še tisti, ki so prihajali z odprtega morja. Oboji so 
se potem srečevali in lomili v najbolj neverjetnih kombinacijah. 
Druga ugotovitev je bila, da je meja med tokom in protitokom 
mnogo manj ostra kot na reki in se bolj spreminja. Zato tukaj ni 
bilo treba prav posebno paziti na nagib, bolj na to, kaj lahko 
skoraj hipoma nastane pod teboj, ko medsebojno vpliva valova-
nje in gibanje vode. 

Zelo hitro sem tudi spoznal, da za te razmere potrebuješ trdnejši 
čoln. Na drugi strani čeri, proti francoski obali, je namreč obse-
žna plitvina, in morje, ko teče čeznjo, oblikuje celo polje stoječih 
valov. Na njih se da surfati enako kot na valu v reki, le vse sku-
paj je, zaradi vpliva valovanja, ki ga povzroča veter, nekoliko 
bolj grobo. Čoln močneje tolče ob valove kot na reki in moj je 
kmalu začel čudno škripati in vibrirati, in me s tem opozarjati, 
da od njega zahtevam preveč. To mi je nekoliko vzelo veselje, 
zato sem se vrnil na manj grobo prečkanje toka med čerjo in 
obalo. Oba z Janijem sva seveda neizmerno uživala in nevede 
opravila preizkus znanja veslaške tehnike.

Prečkanje na Ecrehous naslednji dan je bilo pa že čisto drugač-
na zgodba. Tokovi, ki tečejo vzporedno z obalo, vedno tečejo 
prečno na smer veslanja, naj se odpraviš ob naraščajoči ali 
upadajoči vodi. Navigacija je v osnovi enostavna, le navaditi se 
je je treba, predvsem pa zaupati v lastne izračune.  Zato je bilo 
še kako dobro, da smo prva prečenja opravili v skupini in da je 
bil z nami Kevin, ki bi znal, po mojem mnenju, celo brez karte 
in kompasa, iz izkušenj, določiti smer veslanja. Sam postopek 
je v osnovi enostaven. Upoštevamo hitrost toka in smer prečka-
nja »popravimo« tako, da upoštevamo zanos. Občutek pa je 
pri hitrostih tokov, ki so v istem velikostnem razredu kot hitrost 
kajakaša, precej čuden. Ker smer popravimo tudi za 45 stopinj 
ali več, veslamo nekam v prazno in upamo, da smo vse prav 
izračunali in nas bo na koncu prineslo na cilj.

Sam greben Ecrehous je obširno polje čeri, ki pa ima zunanji 
obroč, nekaj notranjih lagun in osrednjo čer, ki je dovolj visoka 
da je voda nikdar povsem ne prekrije in so nanjo postavili nekaj 
hišk. Te hišice so ribiči nekoč uporabljali za spravljanje opreme 
in kot zavetja, kadar so morali v čakanju na povratek z ustreznim 
tokom prenočiti. Eno od njih še danes v ta namen uporabljajo 
kajakaši.  Osrednja čer ima zanimivo obliko, saj ima dva vrhova, 
ki se nahajata na njenih skrajnih koncih, ki ju povezuje velika, v 
polmesec zakrivljena sipina. Ob najvišjih plimah menda morje v 
veličastnem toku teče čez to sipino, za njo pa se ustvarja homer-
ski val, na katerega hodijo jerseyjski kajakaši surfat.  

Ves naslednji dan smo porabili za obkroženje večjega dela  
Jerseyja, na katerem smo lahko lepo videli, kako se v skladu z 
geološko sestavo otoka spreminjajo obale. Severni in zahodni 
del sta iz trdega, črnega granita, zato so obale strme, razpoke v 
granitu pa poskrbijo za obilico jam, ožin in prehodov, v katere je 
moč zapeljati s kajakom. Če računamo, da odprto morje nikdar 
povsem ne miruje, ampak da se vodna gladina vedno dviga 
in spušča v nekem ritmu, potem je jasno, da se v tem labirintu 
ustvarja zapleten sistem tokov in vrtincev, ki v ritmu valovanja 
spreminja smer. Zadeva je lahko, posebno v ozkih prehodih, 
precej adrenalinska.
Sledi precejšen pas nizke obale, pred katero se nahajajo obšir-
na polja čeri, ki ob oseki pogledajo iz vode. Veslanje je tukaj 
popolnoma drugačno. Pustiš, da te tok nese nad plitvo poto-
pljenimi čermi, na katerih v zelo prozorni vodi lahko občuduješ 
različne bolj ali manj bohotne oblike morskega življenja. Kakšna 
škoda je, da ne ohranijo prav nič svoje očarljivosti, ko pogledajo 
iz vode. Takrat so sluzaste, odbijajoče in neprijetnega vonja. Ta 
odsek obale se zaključi z veličastno čerjo, na kateri se nahaja 
svetilnik Le Corbiere. Čer s svetilnikom je zares impozantna, 
prav tako pa tudi brzica, ki jo tok oblikuje pod njo. V primer-
javi z White Rockom je večja, pravilnejša, a tudi obsežnejša.  
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Veliki, pravini stoječi valovi omogočajo surfanje več sto metrov 
na odprto morje in nazaj. Ob obali pa se nahaja veličasten 
protitok, ki te vsakič znova kot vlečnica potegne do vrha brzice. 
Človek ob igranju v njej zlahka pozabi na čas. Toda nas je pot 
vodila naprej in obala se je spet spremenila. Rumene, očitno 
mehkejše čeri so zdaj prekinjali številni zalivi s plažami, ki so 
nastali tam, kjer je morje razjedlo mehkejšo kamenino.  Ta del 
obale se vsaj meni zdi najlepši. Zelo privlačen, vsaj na razgle-
dnicah, izgleda tudi zaliv St. Brelade, kjer smo veslanje ta dan 
končali, vendar je užitka kmalu konec, ko zabredeš v drobno 
mivko, ki se zažira vsepovsod in naredi hojo v kakršnikoli obutvi 
neznosno. In to ravno pri položni obali, kjer moraš čolne nesti 
neskončno daleč.

Naslednje jutro je bil dan D. S Kevinom in Ianom smo se podali 
na Sark, od koder sva z Janijem pustolovščino nadaljevala samo-
stojno. Tokrat najini izračuni niso bili več tako napačni, a vseeno 
sva bila vesela, da se tega prečenja lotevava v izkušeni družbi. 
Gre za dolgo prečkanje – celih 17 milj, a če pravilno izbereš 
čas, ti pomaga tok, ki del poti teče naravnost proti Sarku. Mi smo 
čas očitno izbrali več kot dobro, saj smo za prečkanje do Sarka 
potrebovali manj kot tri ure, kar se je celo Kevinu zdelo zelo 
hitro. Moj križ je naravnost kričal po počitku, ki pa si ga zaradi 
vnaprej pripravljenega Kevinovega programa nisem mogel pri-
voščiti. Zato sem bil kar zadovoljen, ko smo sklenili, da imamo 
veslanja za tisti dan dovolj in da si gremo malo ogledat otok.  
 
Sark je resnično nekaj posebnega. Politična ureditev otoka se 
ni spremenila od 12. stoletja, ko ga je od krone v upravljanje 
dobila družina, ki ga upravlja še zdaj. Otok vodi gospodar, ki 
ga nazivajo s srednjeveškim nazivom Seigneur, njegov dvorec 

pa nosi naziv »La Seigneurie«. Pri upravljanju mu je v pomoč 
Svet starešin, ki ga sestavljajo vodje posameznih far ali zasel-
kov, upravne zadeve pa vodijo senešal, ki ga imenuje Seigneur 
in dva voljena policista. Avtomobili so na otoku prepovedani, 
promet se odvija s traktorji, kolesi in konjskimi vpregami. O 
nepredvidljivosti tamkajšnjega morja smo se pogovarjali tudi 
na poti proti opuščenim rudnikom bakra na Malem Sarku. V 
18. stoletju so namreč tam kopali baker in rudniški rovi so se 
raztezali daleč pod morje. V pohlepu po čim več nakopane 
rude, pa se niso prav veliko menili za varnost in rovi so se 
marsikje toliko približali morskemu dnu, da so rudarji slišali bob-
nenje kamnitih klad, ki so jih ob slabem vremenu nad njihovimi 
glavami premetavali valovi. Nekega dne malo pred prelomom 
stoletja se je zgodilo – voda je vdrla v rudnik in mnogo rudarjev 
je potonilo. Vendar to še ni pomenilo konca rudnika. Njegovo 
usodo je zapečatilo to, da lastnik ni več našel zavarovalnice, ki 
bi zavarovala ladijski prevoz rude z otoka. To tudi nekaj pove o 
muhavosti tamkajšnjih voda.
Naslednji dan smo opravili prečkanje na Herm, ki velja za 
najlepšega od vseh otokov.  Vsi Kanalski otoki imajo podnebje, 
ki je v povprečju za nekaj stopinj toplejše od tistega na jugu 
Anglije. Toda vsak od otokov ima še svoje podnebje. Tako je 
Sark toplejši od Jerseyja, Herm pa najtoplejši od vseh. Na njem 
rastejo celo agave. To je s pridom izkoristil ekscentrični princ 
Bluecher, ki je bil v 19. stoletju lastnik otoka. Na otok je pripeljal 
vrsto eksotičnih rastlin in uredil park, ki ga je posvetil svoji ženi, 
mladi kneginji Radziwilovi. Bila je toliko mlajša od njega, da se 
je z njeno sestro poročil kar njegov sin iz prvega zakona. Ta 
park je še danes ena od znamenitosti otoka.

Po povratku na Sark nas je pot vodila mimo pristanišča, ki je 
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prav zanimivo, saj je pot s pomola v notranjost otoka speljana 
skozi tunel. Tukaj smo se ločili in Kevin ter Ian sta nadaljevala 
pot proti Jerseyju, medtem ko sva z Janijem nadaljevala pot ob 
obali proti zalivu Dixcart, kjer smo puščali čolne. Del te poti sva 
morala opraviti proti toku, a je kar šlo, samo dvakrat sva morala 
obrniti okrog konic v morje segajočih rtov, kar je zahtevalo vse 
divjevodaško znanje in prave sprinte na kratke razdalje. Prav ob 
konici rta se hitrost toka namreč precej poveča in je treba zelo 
hitro zapeljati okoli, ob tem pa čisto do konca izkoristiti protitok, 
ki se dela v zavetju. V vmesnih zalivih pa se umakneš malo proti 
notranjosti zaliva in tok se skorajda ne čuti.

Tisti večer je bil v Dixcart hotelu koncert Petra Hamptona, glas-
benika doma s sosednjega Guernseyja. Igra čisto spodobno 
kombinacijo rock’n’rola in starega roka iz sedemdesetih. Ampak 
tisto, kar je bilo na koncertu najbolj očarljivo, ni bila le glasba, 
ampak vzdušje. Nikjer nobenih varnostnikov, igrali so kar v 
baru, brez odra ali kakšne pregrade, ki bi jih ločila od poslušal-
cev. Med odmorom so se glasbeniki in gostje pomešali in malo 
kramljali, kot da se vsi poznajo že od nekdaj. Klaviature pa je 
na koncertu igral kar lastnik hotela. Sploh nisem opazil, kdaj je 
prišla polnoč in konec koncerta.  Potem se je vreme pokvarilo in 
privoščila sva si zasluženi počitek.

Prvo samostojno prečkanje na Guernsey  sva  zelo pazljivo pri-
pravila, dvakrat preverila in prišla do zaključka da se morava 
na pot podati pred deveto uro zjutraj. Račun brez krčmarja, ozi-
roma vremena! Ob devetih je nad morjem ležala še nepredirna 
megla, da pa bi se brez GPS-a podala na tako zahtevno preč-
kanje in brez vidljivosti pa ni bilo niti misliti. Končno se je megla 
precej po deseti uri toliko razkadila, da se je pokazala silhueta 

Guernseyja in midva sva lahko odrinila na pot. Na začetku je 
kazalo kot da nama tok pomaga, kasneje pa naju je bolj in 
bolj odnašalo proti severovzhodu. Tako sva morala vedno bolj 
popravljati smer in na koncu sva veslala že skoraj čisto proti 
toku. Hitrost toka je bila precejšnja. V času, ki sem ga denimo 
potreboval, da sem odprl čutaro, jo dal Janiju, da je popil nekaj 
požirkov in mi jo vrnil da jo spravim (manj kot minuta), naju je 
odneslo za več kot dvesto metrov. Približno tričetrt ure sva potre-
bovala, da sva premagala ključnih tristo metrov pred majhnim 
otočkom s svetilnikom na vrhu. Tam se je tok razdelil in ko sva 
bila enkrat okoli, nama ni več tekel popolnoma nasproti, ampak 
bočno. Zaveslala sva v preliv med Hermom in Guernseyjem, v 
katerem teče voda pol dneva v eno, pol dneva pa v drugo smer, 
a vedno v smeri preliva. Preden sva v resnici pristala v St. Peter’s 
Portu sva se sicer še pošteno naveslala, ampak vsaj vedela sva, 
da nama bo uspelo, medtem ko sva v najkritičnejšem obdobju 
že premišljala o načrtu B – pobegu s tokom na Herm. 

Medtem ko sva v St Peter’s Portu prihajala k sebi od napornega 
prečkanja, je nenadoma zazvonil telefon. Bil je Peter Heargreaves,  
ki je povedal, da naju čaka pri najinih kajakih. Imela sva vražjo 
srečo. Peter in Agnes Penisson, francoska učiteljica kajaka, na 
katero se je skrčila obljubljena skupina, sta namreč po naključju 
nameravala začeti veslati v istem zalivu, kjer sva midva pustila 
čolna in Peter je prepoznal najina kajaka.  Prečkanje na Herm 
je bilo po najini dopoldanski izkušnji mala malica in me je bolj 
spominjalo na prečkanje reke kot pa na morsko kajakaštvo. Preliv 
med Guernseyjem in Sarkom je posejan s čermi in otočki, tako da 
le redko katero prečkanje v enem kosu presega petsto metrov, 
teče pa hitreje kot Sava v Hrastniku. Herm je tudi s te strani lep, 
tudi stavbe na njem so lepo restavrirane, a takšne neposrednosti 
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in domačnosti kot Sark vendarle ne premore. Ima namreč fasado 
namenjeno turistom, ki je sicer lepa, a precej brezosebna, preo-
stanek življenja pa se skriva za napisi »Private« in »No entrance«. 
Za razliko od prebivalcev Sarka se Hermčani niso pripravljeni 
mešati s turisti. Je pa res, da Herm obiščejo mnogo večje množice, 
ki so tudi bolj površne. Večina ne želi drugega kot voden obisk 
parka, potem pa hrano in pijačo v taverni z romantičnim nazivom 
»Morska deklica« (Mermaid Tavern) in ples v disku. Prav zaradi 
tega je tudi »Morska deklica« bolj množična prehranjevalnica 
kot pa taverna. Kamp na Hermu je precej večji kot na Sarku, pa 
tudi bolj obljuden. Na splošno ima Herm, gledan s te strani, več 
podobnosti z našim Jadranom. Sicer pa nam je prav – zakaj pa 
smo ga obiskali ob koncu tedna! Med tednom je gotovo bolje.

Naslednji dan smo se odpravili obkrožit zahodno obalo 
Guernseyja. Ta je med najbolj divjimi in najbolj izpostavljeni-
mi, saj je naravnost proti jugozahodu pred njo kar 1200 km 
popolnoma praznega morja. To se pozna tudi pri valovanju. 
Tudi v popolnoma mirnem vremenu morje »diha«, to pomeni da 
se gladina v počasnem valovanju dviga in spušča za približno 
meter vsakih dvajset do trideset sekund. To naredi vožnjo med 
obalnimi čermi posebej razburljivo, saj moraš ves čas računati 
s tokovi in nihanji, ki jih to dihanje povzroča, pa še s celo vrsto 
spremljevalnih pojavov. Denimo, pri posebej visokem nihljaju te 
lahko preseneti pljusk vode naravnost čez vrh čeri, za katero 
misliš, da te ščiti pred valovanjem. Ali pa ti, če pelješ preblizu 
čeri, nenadoma zmanjka vode in trk je neizbežen. Pojavljajo se 
prav vse vodne tvorbe, ki jih poznamo z divje vode, le da so 
trenutne, spremenljive in se nenehno prelivajo druga v drugo.
Preostanek veslanja okrog Guernseyja je minil brez kakšnih 
posebnih dogodkov in že je bil čas, da se vrnemo na Sark. 

Tokrat Kevina ni bilo z nami in oba, Agnes in Peter, sta bila 
precej živčna. Peter je povedal, da večinoma vesla s Kevinom 
in se v glavnem na tihem zanaša nanj. Agnes pa je ves čas 
pogledovala na GPS, kot da ne zaupa lastnim občutkom. Midva 
z Janijem sva se tej živčnosti nekoliko čudila, a na drugi strani 
se nobenemu od naju še ni zgodila kakšna nesreča. Večina 
jerseyjskih kajakašev, vključno s Petrom, jih je v svoji karieri pre-
živela kar nekaj in zato so vsi poudarjeno previdni. Na veliko 
zadovoljstvo vseh je prečkanje minilo popolnoma brez zapletov 
in ponovno smo uživali v domačnosti Sarka.

Z Janijem sva ostala na Sarku še kar nekaj dni in dodobra prei-
skala vse njegove obale in jame. Samostojni povratek na Jersey 
sva opravila že precej samozavestno in skoraj brez zapletov, le 
nekoliko prepozno sva startala in zato čisto na koncu, ob prista-
janju imela opraviti z nasprotnim tokom. Čisto za konec pa smo 
se s Petrom odpravili veslat še v okolico Goreyja, ki je bil s svojo 
trdnjavo Gorey Castle iz 12. stoletja nekoč upravno središče 
otoka. Tu se območje plimovanja razteza na več milj veliki pli-
tvini, ki ob oseki postane kopnina. V Napoleonovem času so to 
nekoč izkoristili Francozi in se ponoči ob oseki izkrcali. Komaj so 
se jih ubranili in kasneje, da se kaj podobnega ne bi ponovilo, 
zgradili na robu plitvine trdnjavo, ki pa je ob plimi več kilometrov 
oddaljena od obale in dobesedno štrli naravnost iz vode. Tega 
stolpa ob plimi, ko lahko do njega pridejo sovražne ladje, ne bi 
hotel braniti. Je pa precej gotovo, da bi grmenje topov opozo-
rilo otočane na nevarnost invazije in bi torej stolp kljub vsemu 
opravil svojo vlogo. Tako je bil zadnji vtis z Jerseyja povezan 
prav z lenobnim ‘poveslavanjem’ v plitvini okrog tega stolpa 
in lagodnim, sončnim povratkom na Jersey. Nato pa trajekt in 
dolga, dolga vožnja nazaj domov.
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avantura
Fedja Marušič je v preteklosti že dokazal, kako izvrsten kajakaš je, tistim, ki ga bolje 
poznajo, pa ni tuja niti njegova naklonjenost do raziskovalnih dogodivščin. Tokrat se 

Ideja o približno 5000 kilometrov dolgi poti okrog Balkana 
se mu je porodila med študijem v Ljubljani. »Kot vrhunski 

kajakaš sem del svojega treninga opravil na reki Ljubljanici, 
del pa na reki Soči v rodnem Solkanu. Izjemno zanimivo in 
vznemirljivo se mi je zdelo dejstvo, da se reki, ki v svojem 
toku nista preveč oddaljeni druga od druge, v morje izlivata 
na tako različnih koncih sveta, to pa ju po drugi strani hkrati 
povezuje,« je o razlogih za pot povedal 39-letni Fedja 
Marušič. »Enkrat pač nastopi čas. V kratkem se selim iz 
Ljubljane nazaj na Primorsko, zato sem si rekel, da bom ob 
zaključku tega ljubljanskega obdobja to storil,« pa je poja-
snil, zakaj na pot ravno sedaj.

Večino poti bo preveslal sam, brez vsakršne pomoči. V prvi 
etapi 19. marca, ko je veslal od Ljubljane do Hrastnika so se 
mu pridružili številni kajakaški prijatelji. »Do Beograda bom 
imel družbo, mogoče bo še kdo podaljšal, verjetno pa se mi 
bo na sami poti še kdo pridružil v veslanju. Najprej sem imel 

idejo, da bi vso pot veslal s partnerjem, ampak se nato nisem 
odločil za to,« je pred odhodom povedal Marušič. 

»Start bo v Ljubljani po Ljubljanici, potem bom šel na Savo. 
Glede na to, da je zdaj precej visoka, računam, da bom 
kar hitro v Beogradu, na Donavi in potem na Črnem morju. 
Potem bom ob obalah veslal do Carigrada, kjer naj bi bil 
predvidoma malo pred 1. majem. Potem grem v Grčijo, tam 
se bom še odločil, ali bom veslal ob balkanski obali ali bom 
ubral pot med otoki, potem pa mimo Aten, Patrasa, albanske 
obale do Dalmacije, ki jo že dobro poznam. Ko bom enkrat 
v Dubrovniku, bom tako že slutil bližino doma,« pa je svojo 
predvideno pot nekoliko podrobneje razložil Fedja. 

Primorec pričakuje, da bo njegova 5000 kilometrov dolga 
avantura trajala 100 dni. Poleg veslanja na svoji poti piše 
tudi blog, ki ga lahko spremljate na http://fenkotours.blog-
spot.com.

je odločil, da bo veslal od Ljubljane do Solkana. Se zdi nič posebnega? Ko podrobneje 
pogledamo zemljevid, lahko ugotovimo, da je zastavljena pot zelo zanimiva, saj je edini 
način, da nekdo privesla od enega mesta do drugega, po rekah Savi in Donavi, preko 
Črnega, Mediteranskega in Jadranskega morja ter na koncu Soči.

Marušičeva balkanska 
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Tekmovalci zadovoljni z 
opravljenim zimskim treningom

Najboljša slovenska sprinterka na mirnih vodah Špela 
Ponomarenko Janić je Južnoafriško republiko, kjer je tre-

nirala lani, to zimo zamenjala za nekoliko bližjo Portugalsko. 
Tokrat so se ji pridružili tudi mlajši tekmovalci, ki pa so zaradi 
šolskih obveznosti na Pirenejskem polotoku trenirali manj časa 
kot dobitnica dveh kolajn s svetovnih članskih prvenstev. »Razen 
prvega tedna, ko sem zbolela in štiri dni nisem trenirala, je 
potekalo vse po planu. Pogoji za trening so odlični. Poleg nas 
je tu veliko ekip, vendar je toliko različnih kanalov, kjer lahko 
veslaš, da nas valovi ne ovirajo pri treningu. Prve štiri tedne so 
bili z mano Tea Kralj, Tilen Vidovič in Alan Gregorič. Skupaj 
smo opravili zelo kvaliteten cikel treninga in mislim, da smo vsi 
zelo napredovali. Še največ v tehniki, kjer nas je Stjepan (Janić, 
op. p.) na vsakem treningu nadziral in opozarjal na napake, ki 
smo jih potem skušali čim bolj uspešno popraviti,« je pozimi iz 

Portugalske sporočila Ponomarenkova. Potem, ko je na treningih 
ostala brez slovenske družbe, je trenirala z madžarskim kanui-
stom Attilo Vajdo, olimpijskim prvakom iz Pekinga, s katerim je 
trenirala tudi v sezoni 2007, ko je na svetovnem prvenstvu v 
Duisburgu na 200-metrski razdalji priveslala bronasto kolajno. 
Primorka je med treningom v centru proizvajalca čolnov čas 
namenila tudi testiranju različnih modelov čolna, tako da je 
lahko izbrala takšnega, ki ji najbolj ustreza.

Spustaši in preostanek sprinterske ekipe 
na Hrvaškem
Nekoliko bližje domu je treniral preostanek sprinterske ekipe in 
ekipa spustašev na divjih vodah. Pod vodstvom Dejana Testena 
in Ingolfa Beutela so na Hrvaškem trenirali Nejc Žnidarčič, 
Jernej Župančič Regent, Tim Kolar ter lanskoletna dobitnika 

Tudi letošnjo zimo so  najboljši slovenski kajakaši, kanuisti in kajakašice del zimskih 
priprav opravili v toplejših krajih. Tako kot lansko leto so slalomisti trenirali v Sydneyju 
in Atenah, del sprinterske ekipe je trening opravil na Portugalskem, drugi del ekipe pa 
na Hrvaškem. Tu so trenirali tudi spustaši. 

Piše: Nina Jelenc
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kolajn s tekem svetovnega pokala in evropskega prvenstva za 
mlajše člane Rok Kuk in Lovro Leban. Priprave v Skradinu so 
bile razdeljene na dva dela, drugi pa je potekal v precej boljših 
pogojih kot prvi, saj ni bilo tako hladno in vetrovno. Tekmovalci 
so bili z opravljenim delom zadovoljni. »V Skradinu sva v dveh 
delih skupaj trenirala tri tedne. Z vsem opravljenim treningom sva 
zadovoljna, posebej kvalitetno pa smo lahko trenirali v zadnjem 
tednu, ko nam je bilo zelo naklonjeno tudi vreme. Treningi in 
tudi uvodno testiranje so pokazali zadovoljivo fizično in tehnično 
pripravljenost pri obeh ter tudi napredek v primerjavi z lanskim 
letom. Kot vedno je bilo precej naporno, saj je bil skupen obseg 
treninga zelo velik, a je, kot sva videla lani, prav ta vzhodno-
nemški način dela najina pot do uspeha,« je o zimskem treningu 
povedal Rok Kuk, ki je skupaj z ekipnimi kolegi dnevno opravil 
kar tri treninge na vodi, ob tem pa še trening v telovadnici ali tek. 
Nekoliko kasneje so se sprinterjem na Hrvaškem pridružili tudi 
Jernej Korenjak ter mladinci spustaške in sprinterske ekipe. Poleg 
slovenskih sprinterjev in spustašev so se na Hrvaškem pripravljali 
tudi slovenski veslači.

Zakrajšek užival ob teku na smučeh
Pred svojo drugo sezono v družbi mirnovodašev je na Hrvaškem 
treniral tudi Jošt Zakrajšek. Ker je v lanski sezoni večino treninga 
namenil navajanju na nestabilen in ožji čoln ter tehniki veslanja 
na mirni vodi, ki je precej drugačna od tiste v spustaškem ali sla-
lomskem čolnu, je bilo pravega treninga bolj malo. »V letošnjem 
letu sem to težavo z ravnotežjem v večji meri odpravil in tako 
sem se preko zime lahko posvečal optimalni tehniki in sami fizič-
ni pripravljenosti,« je povedal Zakrajšek in nadaljeval: »Z ekipo 
smo se v letošnji zimi odločili, da opravimo nekaj enotedenskih 
paketov treninga v Novigradu. Za to smo se odločili zaradi bliži-
ne doma, ugodne klime in predvsem dobrih pogojev za trening. 
To je moje drugo leto v sprintu in do olimpijskih iger v Londonu 
je še leto dni. V tem času moram nadoknaditi, kar so drugi kaja-
kaši gradili deset ali celo petnajst let. Ne skrbi me, da mi to ne 

bi uspelo, saj sem že v sezoni 2010 pokazal kar nekaj izvrstnih 
nastopov, med njimi tudi 13. mesto na svetovnem prvenstvu v 
Poznanju.« Pozimi je veliko časa namenil tudi fizični pripravi, 
predvsem s pomočjo teka na smučeh. Ta ga je tako pritegnil, da 
je ob vikendih nastopal na tekmah za Slovenski pokal, kjer je v 
svoji kategoriji zasedel drugo, v absolutni pa tretje mesto.

Slalomisti nastopili na Australian Openu
Precejšen del slalomske ekipe je letošnjo zimo treniral na brzicah 
olimpijske proge v Penrithu. Najdlje sta bila v deželi 'tam spodaj' 
Peter Kauzer in Janoš Peterlin, ki sta v Avstralijo pripotovala 
že v prvih januarskih dneh, domov pa sta se vrnila ob koncu 
februarja. Tisti, ki so trenirali v Penrithu, so nastopili na tekmi za 
točke ICF Australian Open, najbolje pa sta se odrezala Peter 
Kauzer, ki je bil tretji, in Urša Kragelj, ki je tekmo končala na 
osmem mestu. Blizu najboljšim so bili tudi kajakašica Eva Terčelj, 
dvojec Taljat-Božič in kajakaš Jure Meglič. Vsi so tekmo končali 
na enajstem mestu. »Res smo naredili veliko. Pogoji so bili dobri, 
v Avstralijo pa sem prišel ravno po vročinskem valu, tako da sem 
imel dobre pogoje že od samega začetka. V zadnjem tednu so 
se temperature še nekoliko spustile, kar je bilo še boljše,« je o 
treningu povedal Jure Meglič, ki mu tudi v prostem času ni bilo 
dolgčas. »Družina rac je priletela v bazen, ki smo ga imeli pred 
hišo, in gospodarica me je prosila, da bi pomagal račkam iz 
bazena. Ko sem šel v bazen in jim želel pomagati, pa sta me 
napadla 'mama in ata', tako da sem skočil iz bazena. Poleg tre-
ninga je bilo kar nekaj zabave,« pa je reševalno dogodivščino 
opisal Jure Meglič.

Ostali v Atenah, mladinci v Franciji
Preostanek slovenske slalomske reprezentance, ki se je odločil 
za trening na evropskih tleh, je treniral v Grčiji. Pogoji za trening 
so bili dobri, čeprav je bilo v prvem delu priprav tudi nekaj hla-
dnejših dni. Poleg Slovencev so v Atenah trenirali tudi tekmovalci 
iz Nemčije, Slovaške, Španije, Češke, Italije, Poljske, Hrvaške,  
Grčije, nekaj treninga pa je na olimpijski progi opravil tudi dva-
kratni olimpijski zmagovalec Tony Estanguet. V Atenah so bili 
številčno najbolje zastopani kanuisti, saj so tam trenirali Simon 
Hočevar, Benjamin Savšek, Jure Lenarčič, Blaž Cof in Nejc 
Kravanja ter brata Janežič v dvosedu. Po treningu v Avstraliji sta 
se v zadnjem tednu priprav Dejanu Kralju pridružila tudi kaja-
kaša Peter Kauzer in Janoš Peterlin, v Grčiji pa je kratek trening 
opravil tudi mladinec Simon Brus. Mladinska reprezentanca je 
sicer zimske priprave opravila v francoskem Pauju.
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Pod povečalom vse postaje na 
poti do svetovnih prvenstev

Flota slovenskih čolnov se bo zavoljo približevanja olimpij-
skim igram 2012 v Londonu osredotočila na lov za kvotami 

v obeh olimpijskih panogah, zato ni čudno, da se pogovori in 
misli večine glavnih kandidatov za državno selekcijo najpogo-
steje sukajo okoli jesenskih svetovnih prvenstev, na katerih bodo 
dobili prve odgovore.
Slalomiste bo sicer pot letos najprej vodila na evropsko prven-
stvo v Seu d'Urgell, preden bodo čez štiri tekme svetovnega 
pokala - eno bo konec junija gostil tudi Tacen oz. Ljubljana in 
olimpijske generalke na novi olimpijski progi v Londonu zaveslali 
do tako pomembnega svetovnega prvenstva v Bratislavi. Tedaj 
bodo imeli pri Kajakaški zvezi Slovenije že prve odgovore, kako 
uspešno so se olimpijskega projekta lotili tudi kajakaši na mirnih 
vodah, saj bodo ti kvote po nizu tekem za svetovni pokal in EP v 
Beogradu lovili avgusta v Szegedu. Po lanskihodmevnih dosež-
kih bosta posebej pod drobnogledom člana dvojca Lovro Leban 
in Rok Kuk in seveda Špela Ponomarenko Janić.
»Za nas je glavni cilj sezone uspešen nastop na svetovnih prven-
stvih, sploh v olimpijskih disciplinah, saj bodo letos delili kvote 
za olimpijske igre prihodnje leto v Londonu. Ne gre pa zanema-
riti, da letos gostimo dve tekmi svetovnega pokala, slalomsko v 
Tacnu, 24., 25. in 26. junija ter spustaško v Bovcu en teden prej 
(18. in 19. junij), zato bo svetovni vrh kar dva konca tedna v 
Sloveniji. Načrtujemo tudi promocijsko tekmo na Ljubljanici, ta 
bo v torek, 21. junija, na katero bomo prvič povabili tekmovalce 
z mirnih voda. Računamo na dober odziv, saj bo to ravno po 
njihovem evropskem prvenstvu. Seveda pa ne gre pozabiti še 
na vsa prvenstva v mlajših kategorijah, kjer smo bili po tradiciji 
vedno uspešni,« je širše cilje letošnje sezone, kar zadeva slalomi-
stov, nakazal direktor reprezentanc KZS Andrej Jelenc.
Serija treh tekem svetovnega pokala v kajaku na mirnih vodah 
se bo po majskih tekmah v Poznanu, Račicah in Duisburgu kon-
čala že konec tega meseca, nakar v drugi polovici junija sledi 
evropsko prvenstvo v Beogradu, sredi avgusta pa še svetovno 
prvenstvo v Szegedu. Prav EP in SP bosta odgovorila na marsi-
katero neznanko v slovenskem taboru. »Lovro Leban in Rok Kuk 
sta gotovo dobro pripravljena, vendar forme nismo posebej dvi-
gali, saj se bomo dosledno držali stopnjevanja za avgustovsko 
svetovno prvenstvo,« pravi njun trener Dejan Testen, ki seveda 
sledi navodilom nemškega strokovnjaka Ingolfa Beutla, ki z enim 
očesom nenehno bdi nad našimi aduti.
Uvod v mednarodno sezono bo po običaju minil brez vodilne 
slovenske kajakašice Špele Ponomarenko Janić.
Bogat pa je koledar tudi v neolimpijskih disciplinah in mlajših 
starostnih kategorijah. Za spustaši je že evropsko prvenstvo, 
čaka pa jih še svetovno prvenstvo v divjevodaškem sprintu v 

Augsburgu, ki bo prvič na umetni slalom progi, medtem ko bodo 
mladi spustaši na prvenstvu v češki Opavi poizkušali ponoviti 
bero kolajn izpred dveh let, kar pa ne bo lahko. S kolajnami na 
mladinskih in prvenstvih mlajših članov so naši tekmovalci v pre-
teklosti dokazovali svoj talent, ki so ga mnogokrat potem doka-
zovali tudi v absolutnih kategorijah, zato bo precej pozornosti 
namenjeno tudi tem prvenstvom. Sprinterji na mirnih vodah bodo 
moči merili v začetku julija na evropskem prvenstvu v Zagrebu, 
medtem ko bodo slalomisti tekmovali v Banja Luki. Če omenimo 
še mladinsko svetovno prvenstvo v sprintu v Brandenburgu, smo 
pri koncu pregleda velikih tekmovanj sezone 2011.
Prve tekme nove sezone, ki so že za nami, so pokazale, da so tek-
movalci, ki so nas razveseljevali z rezultati v pretekli sezoni, Jure 
Meglič, Peter Kauzer, Urša Kragelj, Sašo Taljat in Luka Božič ter 
Benjamin Savšek na prvih mednarodnih tekmah pokazali dobro 
formo. Korak naprej pa so naredili tudi nekateri mlajši, predvsem 
Simon Brus, Eva Terčelj, Jure Lenarčič in Anže Berčič. Vse skupaj 
tik pred velikimi tekmami letošnje sezone še posebej razveseljuje.

Tako slalomisti v kajaku in kanuju na divjih vodah, kot kajakaši in kajakašice na mirnih 
vodah - tisti najboljši, kajpak - bodo imeli v letošnji sezoni poglede uprte v konec poletja. 
Takrat se bodo namreč na svetovnih prvenstvih dogajale v olimpijskih disciplinah zelo 
pomembne stvari: delile se bodo prve kvote za nastop na olimpijskih igrah prihodnje 
leto v Londonu.

Piše: Borut Perko
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nedelja, 29. maj  KRKA, KK KRKA
Info: Piškur Janez, Gsm: 041 645 150, e-mail: kajakkrka@gmail.si

sobota, 04. junij  LJUBLJANICA, KKK LJUBLJANA
Info: Jelenc Andrej, Gsm: 041 745 112, e-mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si

sobota, 11, junij  SOČA, X POINT
Info: Luzar Dejan, Gsm: 041 692 290, e-mail: x.point@siol.net

sobota, 30. julij  DOLINKA, TINARAFT
Info: Pirnat Martin, Gsm: 031 646 255, e-mail: info@tinaraft.si

sobota, 06. avgust  SAVA  KFC, SKOK SPORT
Info: Skok Janez, Gsm: 040 217 000, e-mail: info@skok-sport.si

sobota, 13. avgust  KOLPA, FARA
Info: Nikolič dr. Stanko, Gsm: 041 549 938, e-mail: info@tsdrustvo-kostel.si

sobota, 20. avgust  DRAVINJA, ŠD BREG
Info: Zupanc Zdravko, Gsm: 041 368 568, e-mail: zdravko.zupanc@reflex.si

nedelja, 04. september  SOČA SOLKAN, FINALE, KK SE & KK ŠILEC
Info: Spacal Albin, Gsm: 051 346 090, e-mail: kajakklubse@siol.net

sobota, 17. september  SAVINJA  otvoritev objekta KK NIVO, KK NIVO
Info: Konda Dušan, Gsm: 041 767 873, e-mail: dusan.konda1@gmail.com                                          

Koledar ekološko – rekreat ivnih spustov
»VODA ZA VEDNO« SLOVENSKE REKE 2011

sobota, 4. junij 2011 - Maraton arGonavti – ljubljanica
Dolž: 24 km, Org: KKK LJUBLJANA, Info. Andrej Jelenc, 041 745 112, e-mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si

sobota 11.junij 2011 – bohinj Mini Maraton
Org: KK BOHINJ, Dolž: 5 km, Info: Stane Klemenc, 041 667 070, www: kajakbohinj.com

sobota 30. julij 2011 – bohinjski Maraton
Org: KK BOHINJ, Dolž: 20 km, Info: Stane Klemenc, 041 667 070, www: kajakbohinj.com

nedelja 2. oktober 2011 
Mini Maraton bohinj – festival pohodništva
Org: KK BOHINJ, Dolž. 5 km, Info: Stane Klemenc, 041 667 070, www: kajakbohinj.com

sobota 29.oktober 2011, ljubljanski Maraton
Org: KK LJUBLJANA, Dolž: 20 km, Info: Matej Trampuž, 041 526 99, e-mail: matej.trampuz@kajak-zveza.si

sobota 3.december 2011, boŽiČni Maraton koper
Org: KKLJUBLJANA, Dolž: 18 km, Info: Matej Trampuž, 041 526 99, e-mail: matej.trampuz@kajak-zveza.si

KOLEDAR KAJAKAŠKIH MARATONOV 2011

SLOVENSKE REKE 2011
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Maj

30.4. 1.5. SPRINT MEDNARODNA 
REGATA

Mantova ITA

30.4. 1.5. SLALOM PIRENEES CUP Seu d' Urgel ESP ICF ranking

6.5. 8.5. SPRINT SVETOVNI POKAL Poznan POL

7.5. SLALOM SLOVENSKI POKAL Celje Nivo

7.5. 8.5. SLALOM PIRENEES CUP Pau FRA ICF ranking

14.5. SPRINT Slovenski pokal Ankaran Adria

10.5. 15.5. SPUST EVROPSKO 
PRVENSTVO

Kraljevo SRB

14.5. 15.5. SLALOM TATRA SLALOM Liptovsky M. SVK ICF ranking

21.5. 22.5. SLALOM MEDNARODNI 
SLALOM

Tacen Tacen ICF ranking

20.5. 22.5. SPRINT SVETOVNI POKAL Račice CZE

28.5. 29.5. SLALOM DP MLADINCI Solkan SE

28.5. 29.5. SLALOM TEES OPEN Tees GBR ICF ranking

27.5. 29.5. SPRINT SVETOVNI POKAL Duisburg GER

junij

4.6. SLALOM SLOVENSKI POKAL Hrastnik Stek

4.6. 5.6. SLALOM MEDNARODNI 
SLALOM

Merano ITA ICF ranking

9.6. 12.6. SLALOM EVROPSKO 
PRVENSTVO

Seu d' Urgel ESP

11.6. 12.6. SPUST SVETOVNO 
PRVENSTVO sprint

Augsburg GER

11.6. PRIREJENA PRAVILA SLOVENSKI POKAL Straža Straža

12.6. SPRINT SLOVENSKI POKAL Bohinj Bohinj

18.6. 19.6. SLALOM MEDNARODNI 
SLALOM

Bourg st 
Maurice

FRA ICF ranking

17.6. 19.6. SPRINT EVROPSKO 
PRVENSTVO

Beograd SRB

18.6. 19.6. SPUST SVETOVNI POKAL Bovec SE/KZS

17.6. 19.6. SPRINT MEDNARODNA 
REGATA

Bochum GER

21.6. SLALOM PARALALNI SLALOM 
NAGRADA MESTA LJ.

Ljubljana LJU

24.6. 26.6. SLALOM SVETOVNI POKAL Tacen KZS ICF ranking

25.6. 26.6. SLALOM YOUNG DANUBIA Bratislava SVK

TEKMOVALNI KOLEDAR 
KAJAKAŠKE ZVEZE  

SLOVENIJE 2011
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julij

30.6. 3.7. SPRINT EP U23 in JUN Zagreb CRO

2.7. SPUST SLOVENSKI POKAL Krog Mura

2.7. 3.7. SLALOM SVETOVNI POKAL L'Argentiere FRA ICF ranking

2.7. 3.7. RODEO DRŽAVNO 
PRVENSTVO

Tacen Tacen

9.7. 10.7. SPRINT DRŽAVNO 
PRVENSTVO

Ptuj Ranca

9.7. 10.7. SLALOM SVETOVNI POKAL Markleeberg GER ICF ranking

9.7. 10.7. SLALOM GENERALKA - SP JUN Wausau ZDA

12.7. 17.7. SPUST PLAGNE 2011 Bourg st 
Maurize

FRA

13.7. 17.7. SLALOM EP U23 in JUN Banja Luka BIH

16.7. SPRINT Slovenski pokal Žusterna Žusterna

23.7. 24.7. SPRINT AURONZO 2011 Auronzo ITA

22.7. 24.7. MARATON EVROPSKO 
PRVENSTVO

St. J. de Losne FRA

25.7. 31.7. SPUST SP MLADINCI Opava CZE

28.7. 31.7. SLALOM PREDOLIMPIJSKI TEST Broxbourne GBR ICF ranking

30.7. MARATON BOHINJSKI 
MARATON

Bohinj Bohinj DP maraton

avGust

5.8. 7.8. SPRINT SP MLADINCI Brandenburg GER

12.8. 14.8. SLALOM SVETOVNI POKAL Praga CZE ICF ranking

13.8. 14.8. SLALOM TEEN CUP Solkan SE

13.8. 14.8. SPRINT CAPRIS 2011 Žusterna Žust

18.8. 21.8. SPRINT SVETOVNO 
PRVENSTVO

Szeged HUN

20.8. REKREACIJA Voda za vedno- 
DRAVINJA

Drava

20.8. 21.8. SLALOM TEEN CUP Tacen Tacen

27.8. 28.8. SPUST MEDNARODNA 
TEKMA

Lipno CZE

27.8. SLALOM DP MLAJŠI Solkan SE 

27.8. SPRINT ANKARAN 2011 Ankaran Ankaran

28.8. SPRINT Slovenski pokal Ankaran Ankaran
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septeMber

1.9. 4.9. SPRINT PREDOLIMPIJSKI TEST Eton GBR

3.9. SPRINT Slovenski pokal Ankaran Orka

3.9. SPUST DP SPRINT MLAJŠI Hrastnik Stek

4.9. SPUST DP KLASIKA MLAJŠI Čatež Krško/
Razlag

7.9. 11.9. SLALOM SVETOVNO 
PRVENSTVO

Bratislava SVK ICF ranking

10.9. 11.9. SPRINT ADRIA 2011 Ankaran Adria

17.9. PRIREJENA 
PRAVILA

ZMAJČKOV POKAL Ljubljana LJU

18.9. SLALOM DP ČLANI Celje Nivo

25.9. SLALOM ALPE ADRIA Celovec AUT

oktober

21.10. 23.10. MARATON SVETOVNO 
PRVENSTVO

Singapore SIN

29.10. MARATON LJUBLJANSKI  
MARATON

Ljubljana LJU

deCeMber

3.12. MARATON BOŽIČNI MARATON Koper LJU
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piše: andrej jelenc

Tudi to je zgovoren podatek o tem, kako se je potovalno 
kajakaštvo razvijalo v tem obdobju. V tistem času so bili posa-

mezniki z morskimi kajaki prava redkost v Dalmaciji. Danes je 
teh cela vrsta, vse več ljudi pa si je potovalno kajakaštvo izbralo 
za svoj način preživljanja prostega časa in dopusta. V tem času 
je vrsta Slovencev opravila tudi izjemne podvige na področju 
potovalnega kajakaštva, ki pa jih mnogi držijo zase. Ta trenutek 
je nekje na polovici enega od bolj spoštovanja vrednih tudi 
Fedja Marušič. Na rekreativnem področju je število ponudnikov 
programov potovalnega kajakaštva tudi v Sloveniji vedno več. 
Če si moral pred leti do Skok Športa, če si želel organizirano na 
izlet s potovalnim kajakom, je danes izbira večja. Enako je tudi 
s ponudbo opreme za potovalno kajakaštvo.
Z urednikom revije Polet FIT sva se dogovorila, da bralcem nove 
revije, ki je namenjena tistim, ki znajo uživati v aktivnem načinu 
življenja, posredujeva del ponudbe na trgu potovalnega kajaka-
štva pri nas. Na testu smo imeli toliko kajakov, da bi bila objava 
celotnega testa kot katalog za kajakaško opremo. Celoten test 
bo možno najti na spletu, velik del pa tudi v prilogi POLET. 

Odločili smo se, da bomo na testu preizkusili enosede in dvo-
sede iz dveh kategorij potovalnih kajakov, s poudarkom na 
kajakih za široko uporabo, ki so iz trpežnejših materialov. Ob 
klasičnih potovalnih kajakih smo želeli predstaviti tudi t. i. 'Sit on 
top' kajake. Uporaba kajakov te zvrsti je, zaradi enostavnosti 
uporabe, predvsem pa manjše zahtevnosti na področju varnosti, 
vedno bolj priljubljena. Prijon, Rainbow, DAG, Roto, Galasport 
in EPIC so bili kajaki, ki smo jih preizkušali iz skupine potovalnih, 
oziroma 'touring' kajakov, medtem ko smo imeli pod seboj nasle-
dnje 'sit on top' kajake: RTM, DAG, Rainbow in Roto. 
Tudi pri veslih je bila ponudba velika. Galasport je predstavil 
vesla treh različnih kakovostnih razredov. Vse od vesel za zače-
tnike z polipropilenskimi listi in aluminijastimi ročaji za 35 evrov, 
do karbonskih vesel s sestavljivimi ročaji. Prijon je bil prisoten s 
srednjim razredom svojih vesel, ki so za širšo uporabo med bolj 
popularnimi. Vrhunskega razreda pa so bila predvsem vesla za 
potovalno kajakaštvo EPIC in Werner. Za slednjega je potrebno 
odšteti visokih 570 evrov.
Tudi na oblačila nismo pozabili. Odlični Sandiline anoraki in krov-

Deset let je minilo, odkar smo na Bohinjskem jezeru za Slovenske novice testirali 
potovalne kajake. Takrat smo imeli na testu tri Svetkove in dva CS Canoe poliestrska  ter 
pet Prijonovih polietilenskih  kajakov. V začetku aprila smo imeli v Strunjanu na Polet FIT 
kajak testu zbranih skoraj štirideset kajakov.

POLET FIT KAJAK TEST 2011
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nice, anoraki, krovnice in suhe obleke podjetja DUEM, anoraki in 
plavalni jopiči HIKO Sporta in še nekaj artiklov, ki jih je na test 
dostavil Alpin Action dokazuje, da je ponudba tudi na tem podro-
čju v Sloveniji zelo dobra.
Vreme na testu, ki je trajal dva dni je bilo izjemno. Tako toplega 
vremena v začetku aprila nihče ni pričakoval. Tako smo lahko 
izredno dobro preizkusili tudi sončna očala Bolle, ki so se med 
veslanjem izkazala za odlična.
Na testu smo kajake preizkušali tisti, ki v kajak zadnje čase 

sedemo le občasno do tistih, ki imajo kajakaštvo na dnevnem 
redu. Ob meni so svoje vtise o posameznih kajakih delili še 
Janez Skok, Jernej Korenjak, Dejan Kralj, Borut Javornik in 
Marin Medak. 
 
     

Ponosni pokrovitelj slovenske kajakaške reprezentance.

Made in Slovenija
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Piše: Andrej Jelenc

Veslanje na boku
Za postavljanje čolna na bok moramo uporabiti noge, kolke in 
trup. Ko s kolenom dvignemo eno stran čolna, se čoln postavi 
na nasprotni bok. Telo mora biti vzravnano, da ohranimo težišče 
v položaju, ki zagotavlja stabilnost sistema čoln – kajakaš. Da 
ta položaj ohranjamo, mora zgornje koleno neprestano aktivno 
pritiskati v kolensko oporo. V tem položaju lahko veslamo naprej 
in opazili bomo, da se čoln obrača. Oblika čolna določa v 
katero stran se čoln obrača, ko ga vodimo na boku. Čolni, ki so 
namenjeni boljšemu vzdrževanju smeri in imajo dno v obliki črke 
V in visok rob, kot npr. morski kajaki ali kajaki za spust, se bodo 
obračali v nasprotno smer od nagiba. Ti čolni bodo ob nagibu 
vodeni po ploskem delu bočne strani. Nasprotno pa se bodo 
čolni za divjo vodo, ki imajo nizek rob in se ob nagibu vodijo 
po robu, obračali na stran nagiba. Obvladanje nagibanja čolna 
in veslanja po boku je ena temeljnih prvin za veslanje po divji 
vodi. 

Vzpostavljanje ravnotežja
Ko sedimo vzravnano v čolnu,  je čoln v stabilnem položaju. 
Že med veslanjem po mirni vodi se nam lahko zgodi, da nas 
preseneti val sosednjega čolna in se znajdemo v nestabilnem 
položaju. Pogosteje pa se to dogaja med veslanjem po tekoči 
ali divji vodi ali po valovitem morju ali jezeru. Preden se začne-
mo učiti zavesljajev za ohranjanje in vzpostavljanje ravnotežja, 
moramo osvojiti občutek, do katere meje lahko čoln zazibamo, 
da še vedno ostaja v relativno stabilnem položaju.

Opora na veslo
Z oporo na veslo čoln najhitreje postavimo iz nestabilnega polo-
žaja nazaj v stabilen položaj. Veslo je postavljeno pravokotno 
na čoln v položaju nizko nad čolnom. Z rokami se opremo na 
veslo, tako da so komolci v visokem položaju nad ročajem. List 
vesla je pri opori postavljen vzporedno, s hrbtno stranjo obrnjen 
na gladino in čim bolj oddaljen od roba čolna. Na veslo ne 
smemo prenesti vse teže telesa. Opora na veslo nam služi kot 
pomoč v prvem delu vzpostavljanja ravnotežja. Čoln v dokon-
čen stabilen položaj postavimo z boki in koleni. Navadno se 
nam list vesla po opori potopi. Po vzpostavitvi stabilnega polo-
žaja ga najlažje izvlečemo, če ga obrnemo tako, da je zunanji 
rob obrnjen navzgor in list pri izvleku reže vodo. 

Opora na veslo nam lahko služi kot zavesljaj za vzpostavitev 
ravnotežnega položaja, lahko pa jo uporabljamo kot preventivo 
pred prevrnitvijo in za kontrolo stabilnosti. Da to lahko doseže-
mo morajo biti vzpostavljeni še dodatni pogoji. Na list vesla 
mora delovati določena sila. To dosežemo tako, da ima čoln 
določeno hitrost, ali pa ko nasprotni tok deluje na hrbtno stran 
lista in s tem zagotavlja oporo. Za to mora biti zunanji rob list 
vesla nekoliko dvignjen, da vodni tok teče pod list in ne preko.
Ta opora se uporablja pri ohranjanju ravnotežja pri prečenju 
po povratnem valu ali pri vstopu v tok ali protitok, ko je čoln 
potrebno nagniti na rob.

Pri kajakaštvu se podlaga pod našim rekvizitom, se pravi čolnom, nenehno spreminja. 
Različne vodne tvorbe na divji vodi pa so še bolj nepredvidljive. Kontrola in sposobnost 
ohranjanja ravnotežja sta tako eni od pomembnejših sposobnosti za varno veslanje v 
kajaku.    

Kontrola ravnotežnega 
položaja

Veslanje na boku

Opora na veslo v kajaku
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Vesa na veslu
V osnovi vesa na veslu zasleduje iste cilje kot opora na veslu. 
Razlika je v položaju vesla. Komolci so pri vesi pod ročajem 
vesla. Tudi v tem primeru mora biti list vesla položen čim bolj 
plosko na gladino, pri čemer se opora vrši s sprednjo stranjo. Da 
to zagotovimo, mora biti ročaj vesla čim nižje nad čolnom. Tudi 
pri vesi na veslu potem, ko smo izvedli oporo, čolnu v stabilen 
položaj pomagamo z delom bokov in kolen. Predvsem je pri 
načinu kontrole stabilnosti pomembno, da čoln dobro držimo z 
oporo na zgornjem kolenu. 

Vesa na veslu je aktivnejši način vzpostavljanja stabilnega polo-
žaja ali kontrole stabilnosti v nestabilnem položaju kot opora 
na veslu. Pri kajakaših z višjim kajakaškim znanjem se vesa 
pogosteje uporablja kot opora. Pri vesi je potrebno biti pozoren 

na položaj zgornje roke. Komolec mora biti pod nivojem rame. 
Previsok položaj zgornje roke je lahko vzrok za poškodbo rame. 
Na veslo lahko delujejo velike sile, ki ob neugodnem položaju 
ramenskega sklepa povzročijo resne poškodbe.

Osnovna vaja za pridobivanje občutka za stabilnost čolna je 
zibanje čolna. Z boki, koleni in stopali nadzorujemo zibanje, 
medtem ko je veslo v predročenju, v zraku, brez opore na 
vodo.

Vesa na veslu v kajaku

Reševanje iz vode se vse bolj izkazuje kot posebna disciplina, lahko bi rekli že kar 
poklic. Posebna znanja, prijemi in tehnike so se izoblikovale iz izkušenj z analizo pre-
teklih nesreč, uspešnih in tudi neuspešnih reševanj. Zaradi redkih priložnosti, pa so 
se nekatere tehnike izoblikovale tudi iz docela teoretskih predpostavk, ki temeljijo na 
hidrodinamiki, fizikalnih lastnosti predmetov in osnovnih zakonih fizike. 

V Sloveniji smo se s tem načrtno začeli 
ukvarjati pred desetletjem. Pred tem 

so pri nas obstajali redki posamezniki, ki 
so se z reševanjem iz vode ukvarjali bolj 
iz vizionarskih predvidevanj o pomemb-
nosti tega področja, kakor iz nuje. Knjižici 
Viktorja Vesta in Matjaža Perka  sta bili 
pri nas prvi samostojni publikaciji o reše-
vanju v času, ko so bile podobne publika-
cije tudi v tujini redkost. Reševanju iz divjih 
voda je bilo posvečeno poglavje ali dva 
v vsakem kajakaškem priročniku, a tam je 
večinoma omejeno le na nekaj osnovnih 
napotkov samoreševanja in se reševanja 
ne loteva sistematično.
S porastom zanimanja za naravo in pre-
življanjem prostega časa v naravi, se je 
zelo povečalo število ljudi, ki se zanimajo 
za športe na vodi. Rafting, kajak, kanu, 
rečni bob ali hidrospeed, soteskanje pa 
prosto plavanje in potapljanje v divji 
vodi, konec koncev pa tudi ribarjenje, so 
vse bolj popularni športi, ki se odvijajo 
hočeš ali nočeš v nevarnem naravnem 
okolju. Porastu zanimanja za reke je sledil 

pravi bum ponudnikov takšnih storitev, ki 
jih danes najdemo malone na vseh slo-
venskih rekah v vseh slovenskih regijah. 
Osnovna naloga teh, če že ne vsakega 
posameznika, pa je zagotoviti uporabni-
kom njihovih ponudb kar se da popolno 
varnost. 
V zadnjih letih smo to znanje dokaj uspe-
šno širili med slednje, ki jim tudi zakono-
daja predpisuje izobraževanje v tej smeri. 
A reševanje na vodi ima nekaj posebno-
sti, ki nam narekujejo, v kolikor želimo 
povečati varnost vseh, da to znanje širimo 
tudi med širši krog ljubiteljev narave. 
Zaradi nujnosti hitrega ukrepanja, saj 
ponesrečenec ne more počakati, je nujno, 
da čim več prijemov in tehnik reševanja 
obvlada kar najširši krog ljudi. Po zakonu 
o varstvu pred utopitvami je vsak dol-
žan pomagati, kadar opazi utapljanje ali 
možnost utopitve, in to nam narekuje, da 
v kolikor ne ogrožamo svojega življenja 
pomagamo kar najhitreje. Da bo takšno 
reševanje tudi kar se da učinkovito, bomo 
v naslednjih številkah revije Kajak&Kanu 

predstavili nekaj situacij nesreč in možno-
sti reševanja. Zavedamo se, da le članki 
ne bodo izurili reševalcev, a na prebrano 
se lahko spomnimo v situaciji, ko bomo 
ta znanja potrebovali in v tistih trenutkih, 
ko človek velikokrat ne ve, kaj narediti, 
bo morda prav to pomagalo rešiti, če ne 
življenja, pa vsaj grenke izkušnje nekoga, 
ki se je znašel v nesreči na vodi.
Tekstu bodo dodane nazorne skice situ-
acij nesreč, ki bodo natančno prikazale 
postopke in tehnike reševanja, zakonitosti 
divje vode in plavanja v divjih vodah. 
V naslednjih številkah revij bomo tako 
obdelali hidrodinamiko, psihologijo 
reševanja, preprosto reševanje, osebno 
reševanje, met reševalne vrvi, kontaktno 
reševanje, zapletene vrvne sisteme kom-
pleksnejših reševanj, kot tudi samoreše-
vanje na rekah in pri potovalnem kajaku 
na morju.

Kaj je nesreča na vodi
Nesreča je vsak neželen dogodek na vodi 
ali neželen dogodek med ukvarjanjem s 

Reševanje iz vode

Piše: Jakob Marušič
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športi na vodi. Tako je nesreča že prevrnitev čolna ali neželen 
padec v vodo, če tudi posledice niso niti najmanj hude.
Reševanje iz vode je zato eden od elementov vsake športe 
panoge, ki vključuje vodo. Morda si bodo nekateri mislili da je 
to le postopek, ki sledi prevrnitvi čolna ali padca posameznika 
v vodo. Takrat so postopki reševanja resnično potrebni in se tudi 
morajo izvajati. Vendar morajo biti elementi reševanja prisotni 
tekom celega časa izvajanja aktivnosti na vodi in nekateri ukrepi 
izvedeni še pred pristopom do vode. Reševanje je ravno tako 
pomemben element vsakega vodnih športov, kakor osnovne 
tehnike športa samega, recimo držanja vesla ali mahanja z 
nogami pri plavanju. Reševanje je element, ki mora biti vgrajen 
že v načrtovanje aktivnosti, pri seznanjanju ljudi s športom in 
seznanjanju z vsebinami, s katerimi se bodo ukvarjali.
Za nesreče na vodi je v 99% primerov kriv človek in le v manj 
kakor 1 % lahko rečemo, da nismo imeli moči nič narediti oziro-
ma spremeniti toka dogodkov, ki nas privedejo do nesreče. Zato 
moramo vedno v naprej predvideti situacijo in se nevarnostim 
izogniti. Preventiva je del reševanja.
Nesreča je recimo že prevrnitev čolna. Prevrnitev je skoraj 
vedno posledica nespretnega oziroma nesrečnega in nepra-
vilnega ravnanja ljudi v čolnu. Reševanje so zato tudi pravila 
obnašanja na in v čolnu. 
Zato se je potrebno vedno že pred pričetkom veslanja dogovo-
riti, kdo je vodja, kdo bo nadzoroval potek aktivnosti na vodi, 
kakšna bo reakcija v primeru nesreče in kako se jo bo reševalo. 
Tega, kar je bilo dogovorjeno, se je potrebno kasneje tudi držati. 
Improvizacija in samoiniciativnost sta dovoljena le v najbolj rizič-
nih mejnih primerih, ko nuja hitre odločitve in hitrega ukrepanja 
ni odložljiva. Situacije, kjer nas doleti nepričakovano, se moramo 
izogibati. Ravno hitre odločitve, ki niso načrtovane in usklajene so 
vir nezgod. Nevarnost hudih nesreč je tu največja. Stvari, ki niso 
načrtovane, pa nam že v naprej ovirajo uspešno reševanje.

Vsak udeleženec aktivnost na vodi mora imeti zato svojo nalo-
go in prevzeti svoj del odgovornosti, ki se je mora v primeru 
nesreče ali samo reševanja situacije pred nesrečo držati in jo 
izpolnjevati. Le tako lahko zagotovimo uspešnost reševanja in se 
izognemo neljubim posledicam.  To narekuje popolno zbranost 
vseh udeležencev aktivnosti na vodi. Alkohol je prepovedan v 
Zakonu o plovbi po notranjih vodah in narekuje, da je vsakdo, 
ki lahko vpliva na upravljanje z čolnom trezen. To pomeni, da 
je vinjena oseba na plovilu lahko potnik, nikakor pa v roki ne 
sme držati vesla. 
Da se udeležence aktivnosti na vodi pripravi na zaupane jim 
naloge, je najbolje nekaj situacij nesreče preigrati pred ali na 
začetku izvajanja aktivnosti, ki lahko privede do nesreče. Tako 
je pomemben del priprav pregled opreme, razdelitev nalog 
in ponovitev reakcij udeležencev aktivnosti na vodi v primeru 
nesreče.
Je že tako, da je situacija, v kolikor nam je znana, veliko manj 
stresna, četudi je kritična, in stresna toliko bolj, če je ne poznamo 
in ne pričakujemo, četudi ni prav nič nevarna.  Stres pa na različ-
ne ljudi vpliva lahko zelo različno. To nam narekuje, da spozna-
mo ljudi, ki jih spremljamo ali s katerimi se skupaj podajamo na 
izvajanje aktivnosti na vodah. Pomembno je vedeti, na koga se 
lahko zanesemo, kdo se bo odzval na stres s povečano sposob-
nostjo delovanja in kdo bo zaradi stresa popolnoma odrevenel. 
Stres takšen vrste ni nikomur v veselje, ravno nasprotno pa je 
s tistim pozitivnim stresom, ki izvira iz znanega in želenega. 
Zaradi te vrste stresa se vračamo in iščemo nove kraje, kjer se 
imamo lepo.
Zaradi tega je priprava pred vsakimi aktivnostmi na vodi morda 
najpomembnejši del reševanja. Pregled opreme, spoznavanje 
soudeležencev in preigravanje vsaj najosnovnejših postopkov 
reševanja pa nuja pred vsako aktivnostjo na vodi.

Naslednjič več o osnovah hidrodinamike.
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Za energične
meje ne obstajajo.

Električna energija povezuje svet. Z njo trguje-
mo daleč prek meja Slovenije. Z uresničevanjem 
naše razvojne strategije postajamo pomemben 
člen elektroenergetske oskrbe na področju 
Srednje in Jugovzhodne Evrope. Tak položaj nam 
omogoča dejavnejše sodelovanje pri oblikova-
nju tujih trgov z električno energijo in doseganje 
ustreznejše strukture energetskih virov. S tem 
zmanjšujemo tveganje za uspeh poslovanja. 


