Mezinárodní plavba po Labi
Labe, které je dlouhé téměř 1.100 kilometrů, je jednou z velkých řek ve Střední Evropě.
Pramení v Krkonoších v nadmořské výšce více než 1.300 metrů. S podporou několika
zdymadel je Labe splavné již před přítokem Vltavy u Mělníka. Poslední přehradní hráz na
Labi stojí v Ústí nad Labem. Tam začíná ráj pro vodáky dlouhý 623 kilometrů. Labe teče
volně bez přerušení až do Geesthachtu. Krátce před Magdeburgem vtéká do toku Labe řeka
Sála (Saale). U Havelbergu je to pak Havola (Havel), jejímž přítokem se Labe stává ještě
větším a širším. Další vodu přivádí ještě mnoho jiných přítoků. Za zdymadlem v Geesthachtu
podléhá Labe již cyklům Severního moře, do něhož za Hamburkem ústí.
Na březích řeky mění krajina mnohokrát svou tvář. V hraniční oblasti mezi Českou republikou
a Německem vidíme impozantní skály Labského pískovcového pohoří, v okolí města Dessau
se nacházejí staré lužní lesy biosférické rezervace středního Labe. Rozlehlá Severoněmecká
nížina se rozprostírá z velké části za vysokými ochrannými hrázemi na toku Labe podél
Dolního Saska směrem na Hamburk. Velké úseky břehů jsou chráněnými přírodními
oblastmi, které nabízejí životní prostor pro množství vzácných rostlin a zvířat. Písečné pláže
lákají vodáky k přerušení plavby a k setrvání, aby se mohli pokochat krásou přírody.
Již odedávna se na březích řeky nacházela důležitá lidská sídla. Je tak logické, že podél
Labe najdeme početná místa s bohatou historií. Kdo neslyšel jména měst, jako jsou
Drážďany, Míšeň nebo Hamburk? Ale také méně známá místa, jako je Torgau, Wittenberg,
Magdeburg nebo Tangermünde, mají bohatství historických a soudobých pokladů.
Toto všechno podněcuje vodáky vydat se na cestu a prožít Labe a jeho okolí.
Německý kanoistický svaz (Deutscher Kanuverband) se svými zemskými svazy v polabských
regionech pořádá jednou ročně Mezinárodní plavbu po Labi. Jedná se o etapovou plavbu po
volně tekoucí části Labe. Místa jednotlivých etap se stanovují každý rok nanovo.
Účastníci mají vlastní kánoe či kajaky. Nocuje se ve stanech. Stanová tábořiště jsou
zpravidla u kanoistických klubů, v několika málo případech jsou to veřejné kempy.
Kempingové vybavení má každý s sebou v člunu. Téměř ve všech etapových místech
zajišťují místní kanoistické kluby jednoduché jídlo a pití. Po jednotlivých etapách na vodě
nabízejí místní pořadatelé exkurze a prohlídky kulturních míst a památníků svého města
s průvodcem. Velmi důležité jsou společné rozhovory, pro které tu je dostatek příležitostí, k
navazování nových známostí mezi vodáky nebo k udržování již starých známostí. Všechny
organizační pokyny jsou v německém jazyce. Problémy s dorozuměním vzniklé z jazykových
důvodů mohly být dosud vždy velmi rychle odstraněny. Na vodě doprovází vodáky motorový
záchranný člun, jehož posádkou jsou osoby schopné poskytnout první pomoc. Takto je
rychlá lékařská pomoc kdykoliv možná.
Jednotlivé denní etapy jsou dlouhé 30 až 60 kilometrů. Měli byste mít základní vodácké
vědomosti, abyste se úspěšně vypořádali také s různými situacemi, které přináší počasí,
příp. s větrem a deštěm. Plavba je financována z příspěvků účastníků. Počet účastníků je
každý rok omezen. Chcete-li se plavby zúčastnit, musíte se předem písemně přihlásit
v organizační kanceláři.
Veškeré další informace o Mezinárodní plavbě po Labi najdete v německém jazyce na
stránkách www.internationale-elbefahrt.de.

