
Hodnocení obtížnosti řek 
 
Důležitým prvkem bezpečnosti je jízda na takové řece, která odpovídá možnostem jednotlivých 
vodáků. Proto je důležité vědět, jak se toky klasifikují a jaké obtížnosti mohou v rámci svých 
zkušeností sjíždět. Ve světě se například používá tzv. alpské hodnocení řek. Klidné až mírně 
proudící řeky byly dříve označovány jako ZWA (stojatá voda jezera, přehrady), ZWB (klidná voda, 
slabě proudící voda), ZWC (mírně proudící). V současné době se již používá společné označení ZW 
pro tyto tři stupně. Rychle tekoucí až divoké řeky mají šest stupňů: WW I (lehká), WW II (mírně 
těžká), WW III (těžká), WW IV (velmi těžká), WW V (mimořádně těžká), WW VI (hranice 
sjízdnosti).  

Dolní tok Olše lze zařadit do skupiny ZWC, totéž lze říci o Odře od Ostravy po Starý Bohumín. 
Úseku meandrů na Odře mezi Starým Bohumínem a soutokem s Olší lze přiřadit stupeň WWI. 
Velmi významný vliv na obtížnost toku má jeho charakter, spád a zejména aktuální průtok. Je třeba 
si uvědomit, že obtížnost bývá stanovována při běžném optimálním průtoku. Jeho zvýšení, 
například během povodně, může způsobit nárůst obtížnosti nebo až nesjízdnost! Zjistěte si proto 
před plavbou stavy a průtoky řek u Povodí Odry s.p. na adrese 
http://www.povodiodry.cz/portal/sap/cz/ . 

Zvolený typ řeky, a tím pádem i obtížnost, se promítá do potřebného vybavení. Například vesta s 
helmou by se měla používat již od obtížnosti WW I. Helma by se měla používat i na mírně 
tekoucích řekách s malým množstvím vody a zvláště u uzavřených lodí. V případě překlopení asi 
nebude hrozit utonutí, když je vody v řece po kolena, ale spíše hrozí náraz hlavou o kámen. Proto je 
helma důležitá i na jednoduché vodě jako prevence před úrazem. 

 

 
 
 

Stupeň 
obtížnosti 

Charakter toku Nároky na vodáka a jeho 
vybavení 

Příklad úseku 

ZW 
Klidný, mírně proudící tok bez 
překážek a peřejí. 

Základní znalost ovládání lodě, 
loď zajištěná proti potopení, děti 
a neplavci vesty. 

Odra při průtoku 
10 m3/s ve 
Starém 
Bohumíně.  
Olše při průtoku 
10 m3/s ve 
Věřňovicích. 
 

WW I Lehký tok s občasnými peřejemi. 

Znalost ovládání lodě, loď 
zajištěná proti potopení, vhodné 
vesty a helmy, znalost 
sebezáchrany. 

Meandry Odry   
při průtoku 10 
m3/s ve Starém 
Bohumíně. 

WW II 

Řeka s peřejemi a vlnami, dobře 
čitelné a viditelné; úzké toky s 
rychlejším proudem a občasnými 
návaly proudu na břeh a s 
možností překážek dobře 
viditelných. 

Dobrá znalost ovládání lodi, 
umění rychle zastavit, 
trénovanost a zkušenosti 
vhodné; lodě zajištěné proti 
potopení, vhodné uzavřené nebo 
samovylévací lodě, vesta a 
helma, znalost sebezáchrany, 
doporučená znalost záchrany 
jiných. 

Sázava z 
Krhanic při 
průtoku 15 m3/s 
v Nespekách. 



WW III 

Těžký tok s nepravidelnými 
vlnami a občasným válcem, 
někdy zablokované, nečekané 
překážky; u úzkých toků 
nepřehledná místa s peřejemi v 
meandrech s náhlými překážkami. 

Velmi dobrá znalost ovládání 
lodě a taktiky jízdy na rychlé a 
divoké vodě, uzavřené lodě 
nebo rafty, znalost sebezáchrany 
a záchrany jiných, vesta, helma, 
neopren, záchranné vybavení, je 
možná jízda bez prohlížení 
celého úseku. 

Labe od 
přehrady po 
Kukačku při 
průtoku 20 m3/s. 

WW IV 

Velmi těžký tok s velkými 
peřejemi, válce, silná rozhraní, 
návaly vody, zablokované s 
úzkými průjezdy a stupni dtto. 
WW III, velmi dobré znalosti 
záchrany, psychická odolnost a 
trénovanost, rychlá rozhodnutí, 
úsek předem prohlédnout. 

dtto. WW III, velmi dobré 
znalosti záchrany, psychická 
odolnost a trénovanost, rychlá 
rozhodnutí, úsek předem 
prohlédnout. 

Kamenice z 
Plavů do 
Návarova při 
průtoku 10 m3/s. 

WW V 

Extrémně těžký tok, velmi 
zablokované a nepřehledné, 
neustálé peřeje s málo místy na 
zastavení, vysoké kaskády a 
stupně, rychlý proud. 

Velmi rychlá rozhodnutí pod 
psychickým tlakem, velká 
zkušenost, velmi dobře sehrané 
skupinky s praxí v záchraně a 
velmi dobrým vybavením. 

Jizera z Mýta při 
průtoku nad 40 
m3/s v Jablonci. 

WW VI 

Hranice sjízdnosti, kdy tok může 
být sjízdný v kombinaci s 
vhodným stavem vody a dalšími 
podmínkami. 

dtto. WW V 
Vydra za velké 
vody 

 
 
 
Stupně WW II až WW VI uvést jen při nadbytku místa. 
 
 
Ocena trudności rzek
WaŜnym elementem bezpieczęństwa Ŝeglugi jest pływanie na takiej rzece, która odpowiada 
zdolnościom  poszczególnych wodniaków.  Niedocenienie wiedzy przez  poszczególne  osoby  lub 
całą grupę w nieodpowiednim terenie jest zasadniczym naruszeniem zasad bezpieczeństwa.  Ze 
względu na to, waŜne jest posiadanie wiedzy, jak są poszczególne cieki zakwalifikowane  i jakie 
stopnie trudności mogą w ramach swych umiejętności spływać. W świecie się np. uŜywa  tzw. 
alpejska kwalifikacja rzek. Spokojne i lekko bystre rzeki były wcześniej oznaczane znakiem ZWA 
(woda spokojna, jeziora, zapory), ZWB (woda spokojna, lekko bystra), ZWC (lekko bystra). W 
obecnej chwili juŜ uŜywa się wspólne oznaczenie  ZW dla tych trzech stopni.  Szabko płynące aŜ 
bystre rzeki są zakwalifikowanie do 6 stopni: WW I (lekka), WW II (lekko trudna), WW III 
(trudna), WW IV (bardzo trudna), WW V (nadzwyczajnie trudna), WW VI (granica moŜliwości 
spływów).  

Dolny odcinek rzeki  Olzy moŜna zaszeregować do kategorii ZWC, to samo moŜna powiedzieć o 
Odrze od Ostrawy po Stary Bogumin. Odcinek  meandrów na Odrze pomiędzy Starym Boguminem 
i spływem z Olzą moŜna zaszeregować do kategorii  WWI. Bardzo duŜe znaczenie na określenie 
trudności cieku ma jego charakter,  spadistość oraz zwlaszcza aktualny przeplyw. Nalezy sobie 
uświadomić, ze stopień trudności bywa określany przy optymalnym przepływie.  Jego 
podwyzszenie, naprzyklad podczas powodzi,  moŜe spowodować powstanie utrudnień lub zupełną 
nieŜeglowność! Proponujemy przed rozpoczeciem Ŝeglugi sprawdzić stany wód i przelewy w  



Povodí Odry s.p. pod adresem: http://www.povodiodry.cz/portal/sap/cz/ . 

Wybrany  typ rzeki,  zarówno jak i trudność, narzuca potrzebę odpowiedniego wyposaŜenia. 
Kamizelkę i kask naleŜy zabierać juŜ od klasy trudności  WW I.  Kask  naleŜy zabierać równieŜ na 
spokojnie płynących rzekach z małą ilością wody zwłaszcza przy spływie w zamkniętym kajaku.   

O ile dojdzie do wywrótki, moŜe nie grozi utonięcie, kiedy jest w rzece wody po kolana, lecz 
bardziej grozi uderzenie głową o kamień. Dlatego jest kask tak waŜny równieŜ na łatwych rzekach , 
gdzie spełnia funkcję prewencji przed urazem. 

 
 
 

Stopień 
trudności 

Charakter cieku Wymagania wyposaŜenia  dla 
wodniaków 

Przykład 
odcinka  

ZW 
Spokojny, lekko bystry ciek bez 
przeszkód i progów skalnych  

Podstawowa wiedza sterowania 
łodki, łodka posiada  
zabezpieczenie przeciw 
utonięciu, dzieci i osoby nie 
umiejący pływać – kamizelki . 

Odra podczas 
przelewu 10 m3/s 
w Starym 
Boguminie.  
Olza podczas 
przelewu 10 m3/s 
we 
Wierzniowicach. 

WW I 
Lekki ciek z lokalnymi progami 
skalnymi  

Podstawowa wiedza sterowania 
łodki, łodka posiada  
zabezpieczenie przeciw 
utonięciu, odpowiednie 
kamizelki i  kaski, znajomość 
ocalania samego siebie. 

Meandry Odry   
podczas 
przelewu 10 m3/s 
w Starym 
Boguminie. 
 

WW II 

Rzeka z progami skalnymi i 
falami, dobrze czytelne i 
widoczne; wąskie cieki 
z szybszym prądem wodnym 
z miejscowym prądem wodnym 
na brzeg i z moŜliwością 
przeszkód dobrze widzialnych   

Dobra wiedza sterowania łodką, 
umiejętność szybko zatrzymać 
się, wytrenowanie i 
doświadczenie jest wskazane; 
łodka posiada  zabezpieczenie 
przeciw utonięciu, polecane 
zamnięte lub samowylewające 
się łodki, kamizelki i kaski, 
znajomość ocalania samego 
siebie, polecona znajomość 
ocalania innych . 

Sázava z Krhanic 
podczas 
przelewu 15 m3/s 
w Nespekách. 

WW III 

Trudny ciek z nieprawidłowymi 
falami i czasem z walcem, czasem 
zablokowane, nieoczekiwane 
przeszkody; na wąskich ciekach 
nieprzejrzyste miejsca z progami 
skalnymi, w meandrach miejsca 
z nieoczekiwanymi przeszkodami. 

Dobra wiedza sterowania łodką 
I taktyki jazdy na szybkiej i 
bystrej wodzie, zamknięte łodki 
lub pontony, znajomość 
ocalania samego siebie, 
polecona znajomość ocalania 
innych, kamizelki i kaski, 
neopren, wyposaŜenie 
ratownicze, moŜliwość jazdy 
bez wcześniejszego obejrzenia 
całego odcinka. 

Łaba od zapory 
po Kukačkę 
podczas 
przelewu 20 
m3/s. 

WW IV Bardzo trudny ciek duŜymi dtto. WW III, bardzo dobra Kamenice z 



progami skalnymi, walce, granice, 
nawał wody, zablokowane wąskie 
przejazdy i stopnie  dtto. WW III, 
bardzo dobra znajomość ocalania, 
oporność psychiczna i 
wytrenowaność, zdolność 
podejmowania decyzji, odcinek 
wcześniej naleŜy obejrzeć.   

wiedza na temat ocalania, 
oporność  psychiczna  i 
wytrenowanie, zdolnou 
podejmowania decyzji, 
konieczność obejrzenia 
wcześniej odcinka. 

Plavů do 
Návarova 
podczas 
przelewu 10 
m3/s. 

WW V 

Ekstremalnie trudny ciek, bardzo 
zablokowany i nieprzejrzysty, 
stałe progi wodne, brak miejsc dla 
zatrzymania się, wysokie kaskady 
i stopnie, szybki prąd. 

Zdolność bardzo szybkiego 
podejmowania decyzji pod 
presją psychiczną, duŜe 
doświadczenie, bardzo dobrze 
zgrane zespoły 
z doświadczeniem w 
ratownictwie i z  doskonałym 
wyposaŜeniem.  

Jizera z Mýta  
podczas 
przelewu ponad 
40 m3/s w 
Jabloncu. 

WW VI 

Granica Ŝeglowności, gdy ciek 
moŜe być spławny tylko w 
kombinacji z odpowiednim 
stanem wody i innymi 
warunkami. 

dtto. WW V 
Vydra podczas 
duŜego stanu 
wody  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


