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Notka od "autora" 

 

 "Autor" Skryptu pragnie zaznaczyć, że w niniejszym opracowaniu użył bardzo 
wiele treści pochodzących z książek i tekstów autorstwa Jacka Starzyńskiego - 
członka honorowego klubu WAKK Habazie. Wielka część rysunków, schematów  
i fragmentów tekstu pochodzi bezpośrednio z następujących pozycji: 
 

Kajakiem bezpiecznie, Jacek Starzyński i Piotr Darkowski,  
Jakim kajakiem - Jacek Starzyński,  

 
Wymienione powyżej pozycje literaturowe są dostępne za darmo w formie 

dokumentów PDF na stronie internetowej  www.kajak.org.pl. Zamierzeniem "autora" 
było zebranie informacji zawartych w tych skryptach, uaktualnienie ich i uzupełnienie 
o treści, które, zdaniem "autora", powinny znaleźć się w materiałach szkoleniowych, 
służących jako pomoc naukowa na Kursie. Zastrzegam także, że Skrypt traktować 
będzie głównie o dwóch gałęziach rozwoju kajakarstwa: kajakarstwie nizinnym i 
górskim. Sprzęt wykorzystywany w kajakarstwie morskim stanowi odrębne 
zagadnienie, które nie będzie rozwijane w tym opracowaniu. 

"Autor" gorąco zachęca do wnikliwej analizy źródłowych tekstów, które w jego 
mniemaniu, są jedynymi, godnymi polecenia, rzetelnymi, dostępnymi w polskich 
wersjach językowych, książkami o sprzęcie pływającym, ratownictwie na wodach 
szybkopłynących oraz tematyce bezpiecznego przeprowadzenia spływów kajakowych. 

Z wyżej wymienionych powodów, słowo autor pozwalam sobie pisać  
w cudzysłowie, miłej lektury kochani kursanci :-) 

 

 

Marcin Adamczyk "ciastek" 

WAKK Habazie  

Warszawa 2012 

  



Materiały szkoleniowe Warszawskiego Akademickiego Klubu Kajakowego "HABAZIE" 

 
Skrypt  szkoleniowy:  "SPRZĘT KAJAKOWY" 

 

3 
 

Spis treści 
 

1. Trochę historii ................................................................................................ 4 

2. Kajak i jego wyposażenie ................................................................................ 5 

a. właściwości nautyczne kajaków .................................................................... 6 

b. typy kajaków .............................................................................................. 8 

c. wyposażenie kajaka .................................................................................. 12 

3. Wiosło ......................................................................................................... 17 

4. Fartuch ........................................................................................................ 23 

5. Kamizelka .................................................................................................... 23 

6. Ubranie ....................................................................................................... 26 

7. Rzutka ......................................................................................................... 28 

8. Nóż ............................................................................................................. 29 

9. Dodatkowy sprzęt używany w kajakarstwie górskim ....................................... 30 

a. kask ......................................................................................................... 30 

b. patent holowniczy ..................................................................................... 31 

c. hak ratowniczy .......................................................................................... 32 

d. sprzęt wspinaczkowy ................................................................................. 33 

10. Sposoby zabezpieczania bagaży przed wodą ............................................... 33 

11. Dla ciekawych ........................................................................................... 35 

 

 
  



Materiały szkoleniowe Warszawskiego Akademickiego Klubu Kajakowego "HABAZIE" 

 
Skrypt  szkoleniowy:  "SPRZĘT KAJAKOWY" 

 

4 
 

1. Trochę historii 
 
Pierwszymi kajakarzami byli Eskimosi, którzy polowali na wieloryby i foki 

pływając w małych łódkach zbudowanych na bazie szkieletu z kości obciągniętego 
zaimpregnowanymi skórami zwierzęcymi. Wiosła także wytwarzali z kości, rzadziej  
z drewna. Jednocześnie nie można pominąć faktów dostarczanych przez wykopaliska, 
które sugerują, że łódki podobne do kajaków i kanadyjek znane były już  
w starożytności (pirogi, czółna, canoe). Jednakże to od eskimoskiego słowa  
„ka - i – ak” pochodzi współczesne słowo „kajak”, a łodzie używane przez Eskimosów 
są najbardziej podobne do obecnych kajaków.  

Do Europy kajakarstwo zawitało w połowie XIX wieku, kiedy to Szkot John 
MacGregor założył pierwszy klub kajakowy. W ramach działalności tego klubu 
zbudował słynnego Rob Roy`a - drewniany kajak, na którym spłynął bardzo wiele 
rzek Wielkiej Brytanii i innych państw Europy. John MacGregor na pewno jest 
pionierem europejskiej turystyki kajakowej nizinnej i morskiej. 

Pierwszym odnotowanym przez historię turystą-kajakarzem w Polsce był 
etnograf Zygmunt Gloger, który w latach 80’i 90’ XIX wieku spływał po Wiśle, Bugu, 
Narwi i Biebrzy. Łódki, których używał, wykonane były z drewna. Niestety kajaki 
drewniane, mimo, że stosunkowo lekkie i wygodne w naprawianiu, były zbyt 
delikatne,  by można było nimi pokonać kamieniste bystrza najprostszych nawet rzek 
górskich. Dlatego też turystyka kajakowa na początku istnienia związana była  
z akwenami płaskimi  rzekami nizinnymi. Dopiero gdy zza granicy (głównie z Niemiec 
i Austrii, później z USA - kraje te są kolebką kajakarstwa górskiego) ściągnięto 
pierwsze kajaki z laminatu, tzw. „laminaty”, kajakarstwo górskie zaczęło rozwijać się 
także w Polsce.  

 

 
 

Fot.  1. Jurek Dąbrowski podczas eksploracji rzeki Kamiennej spływa tzw. „Slap 
Kozy”. fot. Marek Werner. 

 
Skorupa „laminatu”, wykonana z maty szklanej nasączonej żywicą epoksydową  

bądź poliestrową z utwardzaczem i pokryta specjalnym żelkotem, okazała się być  
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na tyle wytrzymała, że pozwoliła na spłynięcie rzek górskich. W roku 1979 polscy 
kajakarze dokonali pionierskiego spłynięcia kanionu rzeki Colca w Peru. W 1983 
grupa miłośników „dzikiej wody” z Krakowa i Warszawy po raz pierwszy spłynęła 
rzekę Kamienną koło Szklarskiej Poręby (Fot.  1). Wprowadzenie laminatów pozwoliło 
na przeprowadzenie wielu eksploracyjnych wyjazdów, takich jak wyprawa w Himalaje 
(1986), pierwsze polskie spłynięcie kanionu rzeki Verdon (1987) albo wyprawa do 
źródeł Nilu (1999). Kajakarze nie tylko zdobywali doświadczenie na coraz  
to trudniejszych rzekach, ale także zaczęli bardziej świadomie patrzeć na rzekę  
i doskonalić technikę pływania. 

Stopniowo okazało się jednak, że laminat nie jest już tak wytrzymałym 
tworzywem, jak pierwotnie sądzono. Wiele rzek ciągle pozostawało niespływalnych,  
ponieważ mata szklana zdecydowanie przegrywała z większymi głazami i naprawdę 
silnymi nurtami. Dopiero gdy ściągnięto do Polski pierwszy kajak wykonany  
z polietylenu, kajakarze górscy wreszcie otrzymali sprzęt wystarczająco mocny. 
Polietylen miał wszystkie zalety laminatu oraz jedną dodatkową: bardzo dużą 
wytrzymałość. Kajaki z tego tworzywa są powszechnie używane do dzisiaj.  

Obecnie na rynku kajakowym istnieje bardzo wiele modeli kajaków, zarówno 
nizinnych, jak i górskich oraz morskich, rekreacyjnych i sportowych, kajaków-
zabawek oraz bardziej profesjonalnych łódek. Kupno kajaka dla wielu osób nie jest 
już tak ogromnym wydatkiem, jakim było jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu.  
Na szlakach popularnych rzek rozwijają się wypożyczalnie, w których można 
wypożyczyć już nie tylko "stare wraki", ale także nowoczesne kajaki polietylenowe. 
Różnorodność dostępnych modeli kajaków może wręcz przyprawić o zawrót głowy, 
dlatego planując  spływ należy zwrócić uwagę na sprzęt, na którym będziemy płynąć. 
Odpowiednio dopasowany ekwipunek będzie umożliwiał nie tylko komfortowe 
spędzenie czasu, ale także, w wielu przypadkach, będzie jednym z gwarantów 
naszego bezpieczeństwa na wodzie. Sprzęt, na którym będziemy płynąć, który 
będziemy wykorzystywać podczas płynięcia, zależy od charakteru spływu, na który 
się wybieramy. Inny kajak powinniśmy wziąć na leniwą rzekę Mazowsza, inny na 
czeskie rzeki górskie. Inaczej powinniśmy się ubrać płynąć Świder w lutym, a inaczej 
płynąc Brdę w czerwcu. W niniejszym skrypcie opisane zostaną ogólne cechy 
poszczególnych elementów wyposażenia kajakarza. Trudno zamieścić tutaj wszystkie 
informacje opisujące sprzęt kajakowy, dlatego autor ograniczył się do tych, które 
jego zdaniem są najważniejsze. Na końcu skryptu znajdują się odnośniki do pozycji 
literaturowych, w których znaleźć można bardziej szczegółowe informacje o różnego 
rodzaju sprzęcie pływającym 

 

2. Kajak i jego wyposażenie 
 
Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z kajakami wie, że różne kajaki 

różnie "zachowują" się na wodzie. Zupełnie inaczej pływa się długą "mazurską" 
dwójką, a zupełnie inaczej próbuje się okiełznać zakręcający wciąż kajak górski.  
W celu lepszego zrozumienia różnić pomiędzy różnymi rodzajami sprzętu 
pływającego, zdefiniowane zostaną następujące cechy nautyczne kajaków: 
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a. właściwości nautyczne kajaków 
 
objętość i wyporność 

 
Objętość konstrukcji statku - w normalnych warunkach jest to maksymalna 

ilość wody, którą wypiera statek całkowicie (ale tak, by nie zatonął!) zanurzony  
w wodzie. Od objętości zależy wyporność - maksymalny ciężar ładunku (i załogi), 
który może bezpiecznie przewozić dana łódź. Jest to szczególnie ważna cecha  
w przypadku kajaków górskich. Wyporność kajaków górskich waha się średnio od 
180 l do 350 l, nizinnych jedynek około 300l i nizinnych dwójek około 500l.  
W przypadku kajaków górskich ważna jest nie tylko sumaryczna wyporność, ale także 
sposób jej rozłożenia w całej bryle kajaka. Kajaki o wyporności zgromadzonej bliżej 
centrum (siodełka kajakarza) (kajaki typu river runner, playboat) będą zupełnie 
inaczej zachowywały się na wzburzonej i napowietrzonej "białej wodzie", niż kajaki, 
które posiadają bardziej wyporny dziób i rufę (kajaki typu creek). 

 
stabilność poprzeczna (wywrotność)  

 
Stabilność poprzeczna (Rys.  1), lub po prostu stabilność, to zdolność łodzi do 

powracania do stanu równowagi po przechyle bocznym. O stabilności decyduje 
kształt przekroju poprzecznego kadłuba, a dokładnie położenie środka ciężkości  
i środka wyporu. Z pewnym przybliżeniem można powiedzieć, że stabilność jest duża, 
jeśli łódź jest szeroka i płaska, a jej kształt jej przekroju poprzecznego zbliżony jest 
do wielokąta. Łodzie wąskie i o kształcie przekroju poprzecznego zbliżonym  
do półkola lub trójkąta mają stosunkowo małą stabilność - potocznie mówimy,  
że są wywrotne. 

 

 
 

Rys.  1. Niektóre cechy nautyczne kajaka. 
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stabilność podłużna 
 

Stabilność podłużna statku (Rys.  1) to zdolność do utrzymania równowagi 
względem poziomej osi poprzecznej. Parametr ten decyduje o zachowaniu się łodzi 
na pofalowanej wodzie i jest bezpośrednio związany z rozkładem wyporności wzdłuż 
bryły kadłuba łodzi. Dużą stateczność podłużną posiadają kajaki morskie - 
zabezpiecza je to przed "nurkowaniem" pod falę, podobnie zachowują się długie 
turystyczne dwójki. Natomiast krótkie łódki do kajakowego rodeo, w których 
wyporność zgromadzona jest bliżej siodełka kajakarza, odznaczają się bardzo małą 
stabilnością podłużną. 

 
stabilność kierunku (zwrotność) 

 
Stabilnością kierunku (Rys.  1) nazywa się zdolność kajaka do utrzymywania 

stałego kierunku płynięcia. Cecha ta związana jest z długością kajaka, jego 
szerokością, kształtem dna oraz wypornością jednostki. Kajaki turystyczne posiadają 
stosunkowo wysoką stabilność kierunkową, pomaga to podczas długodystansowych 
wycieczek na większych akwenach. Stabilność kierunku jest szczególnie ważna 
podczas np. bocznej fali na jeziorze, kiedy kajak cały czas ma tendencję  
do ustawiania się pod falę. Niektóre łódki posiadają tzw. kil (podłużną belkę 
wystającą z dna kajaka) który dodatkowo zwiększa stabilność kierunkową.  
W odróżnieniu do kajaków nizinnych kajaki górskie mają bardzo małą stabilność 
kierunku - pozwala to na szybkie manewry zakręcania, unikana przeszkód etc.  
 

prędkość 
 

Prędkość, a dokładniej mówiąc zdolność do rozwijania jak największej 
prędkości, jest jedną z najważniejszych cech każdej łodzi. Szybkość umożliwia  
z jednej strony efektywne pokonywanie odległości (np. nizinny kajak turystyczny),  
a z drugiej jest podstawą do wykonywania wszelkiego rodzaju manewrów na wodzie 
płynącej (kajak górski). Szybkość kajaka zależy od wielu czynników, z których 
najważniejsze to kształt, długość, gładkość i sztywność kadłuba.  

 
masa 

 
Masa decyduje nie tylko o właściwościach nautycznych (prędkość, zwrotność), 

ale także o łatwości transportu, czy pokonywaniu przeszkód na trasie spływu. 
 
sztywność konstrukcji 

 
Sztywność, podobnie jak masa, jest to cecha istotna dla uzyskania dużej 

szybkości, ale jest także ważna przy transporcie i pokonywaniu przeszkód. Duża 
sztywność kadłuba kajaka jest szczególnie istotna w przypadku kajaków górskich, 
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gdyż pozwala na lepszą kontrolę nad łódką, oraz zwiększa bezpieczeństwo kajakarza 
np. podczas zaklinowań.  

 

b. typy kajaków 
 

 Każdy z modeli kajaków posiada inne właściwości nautyczne. Wielu 
początkującym kajakarzom wydaje się, że im stabilniejszy kajak, im szybszy etc. tym 
lepszy. W praktyce okazuje się, że osiągnięcie maksymalnych parametrów np. bardzo 
szybkiego kajaka, a przy tym stabilnego poprzecznie, jest niemożliwe. Dlatego 
producenci starają się znaleźć kompromis i zoptymalizować cechy kajaków pod 
względem ich przeznaczenia. Poniżej zaprezentowano podział typowych kajaków  
ze względu właśnie na ich przeznaczenie: 
 

kajaki nizinne 
 
Najbardziej popularne kajaki. W zasadzie każdy, wyobrażając sobie kajak, 

wyobraża sobie właśnie popularną "mazurską dwójkę" (Fot.  2). Kajaki te są 
stosunkowo długie (dwójki przekraczają 5 metrów, jedynki są nieraz niewiele 
krótsze). Nizinne łódki są najczęściej stabilne kierunkowo, poprzecznie i wzdłużnie. 
 

 

Fot.  2. Typowa dwójka z laminatu, model (?). 

Powoduje to, że świetnie nadają się na długie wędrówki po rzekach nizinnych, 
jeziorach i innych spokojniejszych, otwartych akwenach. Wykonane są najczęściej  
z włókna szklanego pokrytego specjalnym żelkotem (stosunkowo niewielka cena 
wykonania), z polietylenu (droższe), z drewna (najdroższe, "kolekcjonerskie" modele, 
ewentualnie: tańsze, stare - historyczne- modele kajaków). Kajaki wykonane  
z włókna szklanego są mniej odporne na uszkodzenia, niż kajaki polietylenowe, 
niemniej można je w łatwy sposób naprawić w warunkach obozowych. Spotyka się 
kajaki produkowane typowo do "wypożyczalni" oraz bardziej wyspecjalizowane łódki 
turystyczne (Fot.  3, Fot.  4). 
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Fot.  3. Turystyczna dwójka ekspedycyjna, wykonana z polietylenu, model Prijon 
Excursion. 

 

Fot.  4. Polietylenowa jedynka nizinna, model Prijon Capri. 

 
kajaki nizinne "zwałkowe" 

 
Kajakarstwo "zwałkowe" przeżywa swego rodzaju "złoty wiek". Można 

powiedzieć, że rozwinęło się w ciągu ostatnich 10 lat. Z racji na fakt, że jest bardzo 
młodą dziedziną kajakarstwa, w zasadzie nie produkuje się łódek dedykowanych 
specjalnie do kajakarstwa "zwałkowego". Na "zwałkach" pływa się w starszych 
kajakach górskich i krótszych modelach nizinnych.  

 

 
 

Fot.  5 . Członkowie WAKK Habazie podczas pokonywania zwalonego drzewa na 
rzece Rawka. 

Kajaki zwałkowe powinny pozwalać na stosunkowo łatwe pokonywanie 
przeszkód (duża prędkość, sztywny kadłub), ale powinny być przy tym zwrotne  
i najlepiej- jak najlżejsze. Często kajaki "zwałkowe" posiadają nieco zadarty dziób,  
by łatwiej pokonywać zwalone w wodzie przeszkody: drzewa, słupy, zalane mostki. 
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Bardzo dobrymi modelami do tego typu kajakarstwa są: pierwsza wersja Eskimo 
Diablo oraz Prijon Alpin (potocznie nazywany Schoolem) - kajaki górskie, wykonane  
z polietylenu. Obecnie raczej za długie na "białą wodę", świetnie sprawdzają się na 
małych zarośniętych i zawalonych drzewami rzekach (Fot.  5). 

 
kajaki morskie 

 
Kajaki morskie to kajaki odznaczające się wysoką stabilnością kierunkową, 

poprzeczną i wzdłużną. Na morzach głównie używa się jedynek (Fot.  6). Kajaki te 
mają z reguły zadarty dziób i rufę, by lepiej pokonywać falującą wodę. 

 

 

Fot.  6. Jednoosobowy kajak morski, model Prijon Seyak. 

Posiadają bogatsze wyposażenie od jedynek nizinnych. Ich długość rzadko jest 
mniejsza niż 4,5 m, co bezpośrednio przekłada się na ich stosunkowo dużą szybkość. 
Często wyposażone są w kil oraz ster pomagające w utrzymaniu stałego kierunku 
płynięcia. Kajaki morskie najczęściej wykonane są z laminatu (włókno 
szklane/węglowe z żywicą pokryte żelkotem) przez to ich powierzchnia jest gładka, 
co dodatkowo zwiększa ich prędkość. Istnieją także modele kajaków morskich 
wykonane  z polietylenu lub wykonane w technologii kajaków składanych. 

 
kajaki pneumatyczne + składaki 

 

Kajaki pneumatyczne wykonane są z mocnej, odpornej na uszkodzenia gumy, 
gumowanej tkaniny etc. (Fot.  7). Najczęściej przeznaczone są na rzeki górskie  
z wielką masą wody. Nie nadają się na małe, trudne technicznie rzeki z dużym 
spadkiem. Kajaki te mają mało sztywny kadłub i przez to są raczej  wolne. 
Odznaczają się dużą stabilnością poprzeczną i niewielką masą (w stosunku do 
gabarytów). Najczęściej można je spotkać w , nad morzem, gdzie służą do zabawy w 
fali przyboju. Często można je także wypożyczyć na spływy po nietrudnych rzekach 
górskich.  
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Fot.  7. Pneumatyczny kajak jedynka, 
model Gumotex Safari 

Fot.  8. Składany kajak firmy Wayland 
Foldking Kayaks. 

Składaki to kajaki, których kadłub wykonany jest z drewnianego bądź 
aluminiowego stelaża (najczęściej wykonanego w systemie wręgowym), na który 
naciągnięte jest poszycie sporządzone z zaimpregnowanego płótna. Składaki są 
bardzo wygodne w transporcie, można je złożyć i przewozić w pociągu, samolocie 
etc. Są to najczęściej nizinne jedynki, dwójki i trójki, wykorzystywane podczas 
dłuższych spływów po spokojnych akwenach (Fot.  8).  

 
kajaki górskie  

 
Największe wymagania wytrzymałościowe i sztywnościowe stawia się kajakom 

górskim. Spowodowane jest to oczywiście specyfiką górskich bystrzy, siłami, na które 
narażona będzie skorupa kajaka etc. Łódki służące do pokonywania "białej wody" 
obecnie wykonuje się w zasadzie jedynie z polietylenu - materiału najbardziej 
odpornego i zdolnego wytrzymać skoki z wodospadów, zderzenia z kamieniami etc. 
W kajakach górskich bardzo istotną kwestią jest wyposażenie: podnóżek, siodełko, 
podpórki na uda etc. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, by kajakarz siedzący 
w kajaku był bardzo dobrze "dopasowany" do swojej łódki, by siedział w niej tak 
ciasno, by każdy ruch biodra, czy kolana, wywoływał ruch łódki.  

Starsze kajaki używane w kajakarstwie górskim posiadały stosunkowo 
niewielkie kokpity - spowodowane to było niemożliwością bezpiecznego osłonięcia 
większego kokpitu przez fartuch oraz wymaganiem jak największego usztywnienia 
skorupy. Kokpity tych kajaków miały wymiary 83 x 45 cm. Obecnie, gdy technologia 
materiałowa pozwala na wytwarzanie fartuchów z neoprenu i mocnego PCW, a do 
produkcji łódek używa się głównie polietylenu, kokpity są większe, przez to 
wygodniejsze i bardziej bezpieczne.   

Kajaki wykorzystywane w turystyce górskiej można podzielić na 3 zasadnicze 
typy: kajaki typu river runner (Fot.  9), typu playboat (Fot.  11 ) oraz typu creek (Fot.  
10). Każdy z tych typów posiada inne cechy i zupełnie inaczej "zachowuje" się na 
wodzie. 
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Fot.  9. Typowy kajak typu river runner, 

Wavesport Diesel 

Kajaki typu river runner to kajaki górskie, które służą 

do pływania w zasadzie wszystkich rzek górskich.  
Są stosunkowo szybkie, z wyraźnymi kątami na 

krawędziach (często mają płaskie dno). Dzięki temu 

można na nich łatwiej pokonywać wzburzoną wodę,  
a rozwijana duża prędkości pozwala na wykonanie tzw. 

boof`a podczas pokonywania slapów i wodospadów. 
Kajaki te wyglądają nieraz jak pomniejszone wersje 

jedynek nizinnych. Posiadają nieco mniej wyporną rufę  

i dziób, przez co są szybsze od creeków. Długość 
typowych river runnerów waha się od około 2,3 m do 3 

m, a wyporność waha się od średnio 250 l do ponad 
300 l. 

 

 
Fot.  10. Kajak creek`owy, Prijon Pure 

Creeki to łódki, które wyglądają jak "napompowane" 

river runnery. Ze wszystkich typów kajaków górskich 

posiadają największą wyporność, która zgromadzona 
jest w miarę równomiernie na całej długości skorupy, 

przez co posiadają bardzo wyporną rufę i dziób. 
Wyporna rufa i dziób świetnie sprawdza się na rzekach 

o bardzo dużym spadku, tzw. rzekach o charakterze 

creekowym. Często wyposażone są w dodatkowe 
uchwyty pomagające kajakarzowi podczas zaklinowań. 

Najnowsze trendy w produkcji kajaków creek`owych są 
takie, by produkować krótkie, ale bardzo pękate 

(wyporne) łódki. Wyporność creeków sięga 350l. 
 

 
Fot.  11. Ewolucję wykonuje "Hrabia", kajak 

Jackson All Star, fot. Arkadiusz Kuś. 

Kajaki typu playboat, inaczej nazywane 

"freestylowymi", bądź "rodeówkami", to najmniejsze 

modele kajaków. Posiadają najmniejszą wyporność, 
zgromadzoną blisko siodełka kajakarza. Ich kształty są 

bardzo zróżnicowane i wynikają właśnie z rozkładu 
wyporności w skorupie kajaka. Rodeówki są łódkami 

służącymi do wykonywania przeróżnych ewolucji  

na wodzie stojącej i szybkopłynącej, szczególnie na 
stojących falach i odwojach o płytkiej cyrkulacji. Kajaki 

te nie nadają się do pływania trudnych rzek, ale mogą 
dostarczyć wiele zabawy na rzekach do trudności WW 

III. 

 

c. wyposażenie kajaka 

 
 Gdy wybraliśmy już konkretną skorupę kajaka, w dalszej kolejności 

powinniśmy skupić się na jego wyposażeniu. Producenci kajaków prześcigają się  

w tworzeniu nowych i ulepszonych wersji wyposażenia, w skład którego wchodzą: 

siodełko, oparcie, podnóżek, podpórki na uda, uchwyty i komory wypornościowe. 

Elementy te są nieodzowną częścią każdego kajaka, a jakość ich wykonania może 

być bardzo istotna z punktu widzenia komfortu oraz bezpieczeństwa pływania. 
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siodełko 

Siodełko jest najczęściej wykonane z takiego samego materiału co skorupa 
kajaka. Często pokrywa się je wodoodporną wyściółką zwiększającą komfort 
siedzenia. W kajakach laminatowych warto zwrócić uwagę, aby siodełko było solidne, 
całe i starannie przyklejone do kadłuba. Dobrze jest podkleić siodełko z boków 
i ewentualnie także od spodu przy pomocy kawałków pianki poliuretanowej (lub 
styropianu), przyklejonych drugą stroną do kadłuba. Usztywni to konstrukcję 
siedziska i przedłuży jego żywotność. Kajaki z wypożyczalni często mają bardzo 
proste i niewygodne siodełka, dlatego dobrze jest wyposażyć się w kawałek (kawałki) 
karimaty i położyć je na siedzisko. Docenimy tę dodatkową warstwę po kilku 
godzinach płynięcia :-). Nigdy nie należy używać kamizelek asekuracyjnych jako 
wyściółki siodełka gdyż ugniatanie materiału wypornościowego kamizelki może 
prowadzić do utraty jego właściwości wypornościowych. 

W wielu kajakach polietylenowych siodełka wykonane są jako osobne części, 
stąd istnieje możliwość ich regulacji (przesuwanie w kierunku dziobu/rufy kajaka).  
Bardzo istotne jest dopasowanie szerokości siodełka do szerokości bioder kajakarza 
(świetnie nadają się do tego kawałki starej karimaty przylepione izolepą do kadłuba). 
Jeżeli zamierzamy pływać po górach, wyjątkowo istotne jest, by boki siodełka bardzo 
ciasno dociskały biodra - pozwoli to na lepszą kontrolę nad kajakiem. 
Niedopasowane, za luźne, siodełko może bardzo utrudnić manewry na „białej 
wodzie”.  

 

 

 

Fot.  12. Wyposażenie kajaka Prijon Pure 

 
oparcie 

 
Uzupełnieniem siodełka jest oparcie. Dobrze dopasowane oparcie pomoże 

utrzymać prawidłową postawę ciała podczas wiosłowania. W kajakach górskich 
oparcie służy jako dodatkowy element pozwalający na lepsze i ciaśniejsze 
dopasowanie się kajakarza do wnętrza kajaka. Standardem w chwili obecnej  
są oparcia z możliwością łatwej regulacji (ze ściągaczami i blokadami pozwalającymi 
na regulację w pozycji siedzącej w kajaku) (Fot.  12).  

ściągacz służący do regulacji oparcia 

siodełko pokryte neoprenem 

regulowane" boczki" siodełka 

rant kokpitu 
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podnóżek 
 
Podnóżek powinien być obowiązkowym wyposażeniem każdego kajaka. Nie 

tylko zwiększa on komfort, ale w ogóle umożliwia poprawne wiosłowanie 
i zabezpiecza przed spadnięciem z siodełka w razie uderzenia dziobem o przeszkodę.  

 

       

Rys.  2. Różne typy podnóżków spotykane w kajakach, od lewej: 
regulowana płyta, wypchanie dziobu, pedały, belka 

W klasycznych konstrukcjach kajaków spotyka się w zasadzie cztery rodzaje 
podnóżków (Rys.  2). Każdy z typów podnóżków przewidziany jest do różnych typów 
kajaków: 

 tzw. "pełny podnóżek górski" - duralowa płyta umocowana w ten sposób,  
by umożliwić dopasowanie położenia podnóżka do wzrostu kajakarza. Płyta 
często powleczona jest warstwą pianki poliuretanowej, co poprawia amortyzację 
w razie uderzenia dziobem kajaka o przeszkodę. Niektóre podnóżki tego typu nie 
mają pełnej płyty, a rodzaj rusztowania wykonanego z płaskowników 
aluminiowych i plastiku. Takie podnóżki są niebezpieczne, jeżeli używamy ich  
w górach – nie zabezpieczają przed wpadnięciem stopy za płytę pianki przy 
silnym uderzeniu o przeszkodę. Na szczęście obecnie coraz mniej producentów 
kajaków decyduje się na takie rozwiązanie. 

 nieco gorsze jest wypchanie całego dziobu kajaka pianką poliuretanową lub 
styropianem. Zapewnia to wprawdzie lepszą amortyzację, ale taki podnóżek nie 
daje się przestawiać, a w miarę starzenia się wypełniacza coraz bardziej nasiąka 
wodą, zwiększając ciężar kajaka. Wypchanie dziobu pianką najczęściej spotykane 
jest w małych łódkach służących do kajakowego rodeo - łódki te mają na tyle 
małe dzioby, że trudno byłoby w nich zmieścić pełny podnóżek górski, 
dodatkowo pianka ma niezaprzeczalnie mniejszą masę (niż płyta z duralu). 

 w niektórych typach kajaków spotyka się podnóżki w postaci pedałów. Z punktu 
widzenia bezpieczeństwa nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w przypadku 
silnego uderzenia o przeszkodę stopa może ześliznąć się z pedału, czego efektem 
może być kontuzja stopu lub stawu skokowego. Niemniej jednak podnóżki tego 
typu są stosowane, głównie w kajakach nizinnych, gdzie ryzyko silnej kolizji  
z przeszkodą jest bardzo małe. 

 ostatnim typowym podnóżkiem stosowanym w kajakach jest pozioma, metalowa 
belka - jest wady i zalety są w zasadzie takie same, jak opisanych przed chwilą 
pedałów. 

Poprawne ustawienie podnóżka odgrywa szczególną rolę w kajakarstwie 
górskim. Podobnie, jak w przypadku siodełka i oparcia, dobrze dopasowany 
podnóżek pozwoli na dobrą kontrolę nad kajakiem. Należy pamiętać, że w przypadku 
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kajaków górskich "dobrze dopasowany" niekoniecznie znaczy "wygodny". Często 
podnóżki podciąga się bardzo mocno, po to by jeszcze bardziej poprawić kontrolę 
kajaka przez kajakarza. 

Ostatnią nowością w konstrukcji podnóżków są pełne górskie podnóżki  
wyposażone w amortyzację, która pozwala złagodzić siłę uderzenia dziobem kajaka  
o przeszkodę (szczególnie podczas np. skakania wysokich progów). Takie podnóżki 
mają nieco bardziej zaawansowaną konstrukcję, posiadają element uginający się pod 
wpływem kolizji z przeszkodą - może to być sprężyna, pas z tkaniny bądź też 
specjalnie uformowana pianka poliuretanowa (Fot.  13, Fot.  14).  

 

Fot.  13. Podnóżek z amortyzacją w kajaku Prijon Pure. Podczas silnego uderzenia 
dziobem kajaka w przeszkodę, płyta podnóżka może przesuwać się na metalowych 

prowadnicach, a energia zderzenia rozciąga pasy, które napinając się powodują 
złagodzenie uderzenia. 

 

Fot.  14. Podnóżek z amortyzacją w kajaku Necky Crux. Sprężyna walcowa rozciąga 
się pod wpływem silnego uderzenia dziobem kajaka o przeszkodę 

i przejmuje część energii zderzenia. 

  

sprężyna 
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podpórki na uda 
 
 

W kajakach górskich uzupełnieniem 
podnóżka są podpórki dla ud (Fot.  15), 
ułatwiające kontrolę przechyłu kajaka 
i poprawiające przeniesienie siły z ciała kajakarza 
na kajak. Obecnie podpórki te, często nazywane 
także "skrzydełkami", bądź "motylkami", 
montowane są także w niektórych modelach 
kajaków nizinnych. Jest to wygodne udogodnienie 
pozwalające na jeszcze lepszą kontrolę łódki 
podczas płynięcia. 
 
 
 
 

komory wypornościowe 
 

 
Komory wypornościowe to kolejny obowiązkowy 

element wyposażenia kajaka. Oczywiście są one zbędne, 
jeżeli konstrukcja kajaka lub jego zapakowanie zapewnia 
niezatapialność (warto wiedzieć, że pakując rzeczy  
na spływ w wodoszczelne worki nie tylko ochraniamy 
nasze ubrania przed wilgocią, ale zabezpieczamy także 
kajak przed ewentualnym zatonięciem). Konstrukcje 
niektórych kajaków posiadają specjalne grodzie, które 
zapewniają niezatapialność łódek. W jeszcze innych 
modelach producent przewidział luki bagażowe, w które 

możemy zapakować bagaże, a jednocześnie służą one 
właśnie jako komory wypornościowe. Jeżeli jednak  
w kajaku nie ma specjalnie zaprojektowanych komór, 
należy bezwzględnie wyposażyć się w dmuchane (Fot.  

16).  Konieczne są komory wypornościowe z tyłu kajaka (w rufie), a jeśli to możliwe, 
to także w dziobie (za podnóżkiem, o ile to możliwe). Nigdy nie należy pływać 
kajakiem, który nie posiada komór (może zatonąć po wywrotce). Jest to szczególnie 
istotne w przypadku rzek górskich, gdzie kajak pozbawiony komór może łatwo się 
zniszczyć oraz sprawiać bardzo poważne zagrożenie w razie akcji ratunkowej. Jeżeli z 
jakichś powodów znaleźliśmy się w sytuacji, w której nasz kajak nie posiada 
niezbędnych elementów wypornościowych (np. po kabinie źle umocowana komora 
została wypłukana), można ratować się butelkami typu PET (najlepsze są baniaki 
pięciolitrowe :-) - szczelnie zakręcone z powodzeniem zastąpią handlowe komory. 

 

  

Fot.  15. Podpórka na uda w kajaku 
Wavesport Habitat. 

Fot.  16. Dmuchana 
komora wypornościowa 

firmy Prijon. 
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uchwyty 
 

 

Fot.  17. Wygodny uchwyt na dziobie kajaka Vista firmy Perception. 

Każda łódź powinna mieć uchwyty, umożliwiające transport, przenoski  
i wszelkie akcje ratunkowe. Jak dowodzi praktyka, bardzo dobre są po prostu uszy 
wykonane ze sztywnej liny. Uchwyty te, zwykle umieszczone na dziobie i rufie, 
powinny być wygodne (tak duże, aby swobodnie wchodziła w nie dłoń, wykonane 
z grubej liny, przyjemnej w uchwycie), bezpieczne (nie powinny stwarzać zagrożenia 
zaplątania dłoni) i mocne (powinny umożliwiać podniesienie łodzi wypełnionej wodą). 
Uchwyty powinny być także tak zaprojektowane, by umożliwiać łatwe wpięcie w nie 
karabinka podczas akcji ratunkowej. Uchwyty linowe są obecnie coraz rzadziej 
stosowane, producenci często wyposażają kajaki w uchwyty wykonane z metalu 
(zatopione w skorupie kajaka metalowe pręty/sztaby etc.) bądź też polietylenowe, 
wykonane bezpośrednio w skorupie kajaka. Często kajaki górskie wyposażone są  
w dodatkowe uchwyty znajdujące się bezpośrednio za kokpitem. Są one szczególnie 
przydatne w momencie zaklinowań równoległych, które mogą się przydarzyć podczas 
pływania rzek górskich. Przy okazji ułatwiają mocowanie pasów w trakcie transportu 
kajaka. 
 

3. Wiosło 
 
Rozwój i ciągłe udoskonalenia konstrukcji kajaków, a także wykonywanie 

kajaków bardziej specjalizowanych (np. sportowych, kajaków do rodeo) miał 
niewątpliwy wpływ także na styl wiosłowania oraz na ewolucję samych wioseł. 
Rozwój ten można bardzo dobrze zauważyć chociażby na przykładzie zalecanej ich 
długości. W miarę rozwoju kajakarstwa obserwowana jest tendencja do skracania 
wioseł, nikt już nie pływa na wiosłach o długości 2,5m, obecnie bardzo często 
spotyka się wiosła o długości mniejszej od wzrostu kajakarza. Kolejną "rewolucją"  
w konstrukcji wioseł było użycie nowych materiałów do ich wykonania, pozwoliło to 
na zmniejszenie masy przy zachowaniu, bądź też polepszeniu właściwości 
wytrzymałościowych. 
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Fot.  18. Długość wiosła: kiedyś (z lewej) i dzisiaj (centrum i z prawej). 

W skrypcie pominięte zostaną teoretyczne rozważania nad pracą wiosła  
w wodzie, zawirowaniami tworzącymi się wokół powierzchni pióra etc. Są to 
zagadnienia bardzo ciekawe, ale nie muszą stanowić przedmiotu rozważań na Kursie. 
Osoby zainteresowane szerszym podejściem do tematu teorii konstrukcji wioseł  
i teorii wiosłowania odsyłam do skryptu Jakim kajakiem, autorstwa Jacka 
Starzyńskiego (dostępny na kajaki.org.pl w zakładce sprzęt), oraz do rozprawy 
doktorskiej dr hab. prof. Michała Wychowańskiego. 

Wiosła używane w kajakarstwie turystycznym różnią się od siebie 
następującymi podstawowymi cechami: 

- materiałem, z którego zostały wykonane, 
- długością, 
- kształtem pióra, 
- kątem skręcenia piór, 
- kształtem drążka. 
 

materiał 
 
Wiosła turystyczne wykonywane są z reguły z następujących materiałów: 

drewno, polietylen, aluminium oraz kompozyt (mata szklana/węglowa nasączona 
żywicą). Najprostsze wiosła drewniane wyglądają jak zwykłe kije od szczotki  
z przybitymi dwoma deskami, pełniącymi rolę piór. Wiosłowanie takimi wiosłami 
niewiele różni się od zamiatania podłogi i nie należy do najprzyjemniejszych. Bardziej 

długość wiosła powinna być 

większa bądź równa wysokości 

kajakarza z wyciągniętą do góry 

dłonią z wyprostowanymi 

palcami 

długość wiosła powinna być tak 

dobrana, by kajakarz mógł objąć 

górną krawędź wiosła palcami 

ręki luźno podniesionej do góry 

długość wiosła powinna  

być taka, żeby kajakarzowi 

było wygodnie wiosłować  

:-) 

dawno, dawno temu... nie tak dawno temu... obecnie 
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zaawansowane modele wykonane są w technologii frezowania drewna i kształtem 
przypominają najlepsze wiosła wykonane z innych materiałów (Fot.  19). 

 

Fot.  19. Wiosło drewniane wykonane przez firmę Szmagliński.  

Masa wioseł drewnianych jest stosunkowo wysoka (konieczność wykonania 
wiosła, które będzie miało odpowiednią wytrzymałość), przy czym raczej nie 
przekracza 1,5 kg. Główną zaletą wioseł drewnianych, jest fakt, że są "miłe w 
dotyku" - drewniane drążki po prostu dobrze leżą w dłoni i utrzymują w miarę stałą 
temperaturę, są "ciepłe" w dotyku. Wiosła drewniane są także estetyczne - 
"ekologiczne", wykonane z naturalnych materiałów, ale z racji na swoją wytrzymałość 
znajdują zastosowanie głównie w turystyce nizinnej i nie są polecane na spływy 
górskie. Ceny wioseł drewnianych kształtują się średnio na poziomie 100-150 PLN. 
 W wypożyczalniach sprzętu kajakowego obecnie prym wiodą wiosła wykonane 
z kompozycji dwóch materiałów: aluminium oraz polietylenu. Wiosła te, często 
nazywane skrótem "TNP" (od nazwy jednej z firmy zajmującej się produkcją), 
składają się z aluminiowego drążka (aluminiowa rura) oraz polietylenowych piór. 
Drążek dodatkowo powleczony jest gumą, by polepszyć chwyt  
i złagodzić nieprzyjemne uczucie dotykania zimnego metalu (Fot.  20).  
 

 

Fot.  20. Składane wiosło firmy Dr Kajak. 

 

Takie wiosła są stosunkowo wytrzymałe i bardzo dobrze "radzą" sobie 
zarówno na spływach nizinnych, górskich jak i zwałowych. Z racji na swoją 
niewysoką cenę (około 150 PLN) są polecane dla początkujących kajakarzy. 

Najbardziej zaawansowane technologicznie są wiosła wykonane w technice 
kompozytowej. Są to najlżejsze dostępne na rynku wiosła (wykonane z maty 
węglowej mogą mieć masę tylko 760 g), a "topowe" modele niektórych producentów 
są niewątpliwie bardzo wytrzymałe (Fot.  21). 
 

 
 

Fot.  21. Wiosło amerykańskiej firmy Werner, model Player. 
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Wiosła wykonane z laminatu mogą mieć przeróżne kształty, mogą posiadać 
bardzo cienkie pióra (niemożliwe w przypadku wioseł drewnianych  
i z polietylenowymi piórami), dowolnie kształtowane. Niektóre pióra zawierają 
specjalne piankowe rdzenie zwiększające wyporność wiosła oraz pomagające 
kajakarzowi podczas wiosłowania.  

Wiosła wykonane z kompozytów, z racji na wysokie ceny (od około 450 PLN 
do nawet 1700 PLN) polecane są dla bardziej zaawansowanych kajakarzy, którzy 
potrafią już dobrze manewrować kajakiem. Wiosła laminatowe, wykonane w różnych 
wersjach, świetnie nadają się zarówno na spływy nizinne, górskie i zwałkowe. 
  

długość 
 

Tak, jak zaznaczono na początku rozdziału, długości wioseł mogą być różne  
w zależności od indywidualnych upodobań każdego kajakarza. Niemniej jednak 
zawsze prawdą będzie, że dłuższych wioseł używa się w kajakarstwie morskim  
i nizinnym (szczególnie na kajakach dwuosobowych), a krótsze wiosła stosowane są  
w kajakarstwie górskim oraz rodeo. Wydaje się, że ta tendencja spowodowana jest 
długością kajaków, których używa się na nizinach, morzu i górach. Za krótkie wiosło 
na dwuosobowym kajaku nizinnym spowoduje, że kajakarz będzie musiał bardzo 
niewygodnie wychylać się, by wykonać szersze, sterujące, zawiosłowanie, bądź też 
wymusi na nim pionowe prowadzenie wiosła (taki "pionowy" styl wiąże się z tym, że 
chlapie się na siebie podczas wiosłowania). Z kolei za długie wiosło na kajaku 
górskim będzie po prostu nieporęczne, będzie powodowało nieefektywne 
wiosłowanie, ponieważ pióro będzie prowadzone za głęboko pod wodą. Typowe 
długości wioseł dedykowanych dla różnych typów kajakarstwa mogą być 
następujące: nizinna dwójka 210 - 230 cm, nizinna jedynka 210 - 220 cm, kajak 
górski 190 - 200 cm, kajak morski 220 cm i więcej. Podane długości są oczywiście 
płynne, a granice długości mogą się zacierać, chociażby ze względu na wzrost 
kajakarza (kajakarze wyżsi używają  z reguły dłuższych wioseł, niżsi - krótszych).  

 
kształt pióra 

 
Pióro wiosła jest elementem, który bezpośrednio styka się z wodą i powoduje 

powstanie sił, które napędzają kajak. Powinno być tak zaprojektowane, by 
wywoływać jak najmniejsze turbulencje cieczy (wody) podczas wkładania do wody, 
zawiosłowania i wyjmowania z wody - wtedy wiosłowanie przynosi najlepsze efekty. 
Najprostszy podział piór, to podział ze względu na oś symetrii: pióra symetryczne 
oraz asymetryczne. Wiosła o symetrycznych piórach są mniej zaawansowane 
konstrukcyjnie. Są dobre w początkowych fazach przygody z kajakami, ponieważ są 
bardziej "przewidywalne", nie mają tendencji do "chowania" się pod kajak podczas 
wiosłowania. Do tego nie ma różnicy, która krawędź natarcia będzie pierwsza 
wchodziła do wody - można je przekładać z lewej do prawej ręki i odwrotnie  
(Fot.  22). 

Wiosła o piórach asymetrycznych są bardziej zaawansowane, ich konstrukcja 
minimalizuje zjawisko tzw. trzepotania wiosła podczas wiosłowania (zjawisko 
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powstałe na skutek rozkładu strug cieczy wokół poruszającego się w wodzie pióra, 
skutkiem trzepotania jest pojawianie się na drążku wiosła momentów skręcających, 
które są mimowolnie tłumione przez kajakarza w nadgarstku, niemniej jednak 
wpływają na większe zmęczenie ręki). Wiosła o piórach asymetrycznych inaczej 
"zachowują" się w wodzie i ważne jest, którą krawędzią wkłada się je do wody. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że wiosła o piórach asymetrycznych są 
lepsze od tych z symetrycznymi piórami, bądź odwrotnie. Wybór konkretnego 
kształtu jest najczęściej następstwem indywidualnych upodobań kajakarza. 

 
 

 
 

pióro symetryczne 

 

 
 

pióro asymetryczne 

 

Fot.  22. Różne kształty piór wioseł. 

 
Kształty są także różne w różnych dziedzinach kajakarstwa: pióra wioseł 

morskich są o wiele dłuższe, smuklejsze, przez co lepiej sprawdzają się przy bardziej 
poziomym wiosłowaniu, ale wymagają dłuższych drążków; z kolei pióra wioseł do 
rodeo są o wiele bardziej "okrągłe", co ułatwia wykonywanie niektórych figur 
(Fot.  23). 

 

               
 

Fot.  23. Po lewej,  pióro wiosła do rodeo niemieckiej Firmy Robson (model Fluid), po 
prawej, pióro morskiego wiosła czeskiej firmy Galasport. 

 
Z kształtem pióra powiązana jest także powierzchnia pióra. Im większa 

powierzchnia pióra, tym efektywniejsze wiosłowanie i jednocześnie trzeba w nie 
włożyć więcej siły. Większe pióra są zatem chętniej wybierane przez kajakarzy,  
a te o mniejszej powierzchni - przez kajakarki, przy czym także nie jest to regułą.  

krawędź natarcia 

krawędź natarcia 
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kąt skręcenia piór 
 
Wiosła o piórach skręconych względem siebie o wiele lepiej zachowują się na 

wietrze, kiedy to niepracujące  w wodzie pióro stawia mniejszy opór dla 
opływającego je powietrza. Wiosła skręcone wymuszają oczywiście bardziej złożony 
ruch nadgarstkiem podczas wiosłowania, ale są nieocenione podczas wietrznej 
pogody. W turystyce nizinnej w zasadzie nie spotyka się wioseł nieskręconych  
(z wyjątkiem wypożyczalni kajaków na niedzielne wycieczki :-). Wiosła proste 
(nieskręcone) najchętniej używane są przez kajakarzy rodeo, gdzie pozwalają na 
łatwiejsze wykonywanie niektórych figur. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki kąt skręcenia piór jest optymalny. 
Każdy kajakarz będzie miał na ten temat najprawdopodobniej odmienne zdanie, 
niemniej obecnie coraz mniej wykonuje się wioseł o kącie skręcenia 90 deg - 
wymagają one obrotu o pełny kąt prosty, co jest męczące dla nadgarstka. 
Najczęściej produkowane obecnie wiosła do turystyki nizinnej mają kąty od ok. 75 
deg do 45 deg, do turystyki górskiej od ok 60 deg do 0 deg, do rodeo od około 30 
deg do 0 deg. 

Z kątem skręcenia wiąże się także lewoskrętność i prawoskrętność wioseł. 
Skręcając pióra o różny kąt można uzyskać różne wersje wiosła, dla osób prawo  
i leworęcznych (prawa bądź lewa dłoń obraca wiosło podczas wiosłowania). Warto 
zaznaczyć, że w wiosłach ze składanym drążkiem często istnieje możliwość regulacji 
kąta skręcenia piór. 

 
kształt drążka 
 
Zdecydowana większość wioseł posiada proste drążki o przekroju poprzecznym 

w kształcie okręgu, bądź zbliżonym do okręgu. Takie drążki są niewątpliwie 
najłatwiejsze do wykonania i są stosunkowo wygodne. Często na drążku znajduje się 
dodatkowe zgrubienie, które sugeruje miejsce chwytu i ułatwia poprawne złapanie 
wiosła. Obok drążków prostych istnieją także tzw. ergonomiczne drążki (inaczej: 
gięte drążki, korby) (Fot.  24), których kształt został tak dopracowany, by 
zminimalizować zjawisko trzepotania wiosła oraz jeszcze bardziej poprawić komfort 
wiosłowania. Korby, pomimo, że są bardzo wygodne, są niestety mniej wytrzymałe 
od wioseł z drążkiem prostym.  

  

 
 

Fot.  24. Ergonomiczny drążek w wiośle polskiej firmy GPower, model Twister. 
 

Często wiosła można kupić w wersjach składanych. Najczęściej rozdziela się ja 
na dwie części w środku drążka. Decydując się na wiosło składane warto dokładnie 
obejrzeć mechanizm łączący obydwie połówki drążka. Często na tym mechanizmie 
daje się wyczuć luz, który powoduje, że wiosło będzie się niewygodnie prowadziło  
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w wodzie (za każdym razem najpierw kasowany będzie luz, a dopiero potem 
przejdziemy do właściwego zawiosłowania, luz jest oczywiście niewielki, ale może być 
bardzo irytujący). Składane wiosła bardzo często polecane są jako wiosła zapasowe, 
można je wtedy schować nawet do kajaka górskiego. 

 

4. Fartuch 
 

Fartuch zapobiega dostawania się wody do kokpitu kajaka. Jest niezbędny  
w kajakarstwie górskim, morskim i zwałkowym, przydaje się także w kajakarstwie 
nizinnym, szczególnie podczas deszczowej pogody. Obecnie fartuchy wykonuje się 
najczęściej z pianki neoprenowej lub z mocnej tkaniny typu cordura, nylon, PCW etc. 
(Fot.  25). Niektóre wersje fartuchów neoprenowych posiadają specjalne 
wzmocnienia na rantach, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe.  

 

Fot.  25.  Z lewej górki fartuch neoprenowy wyposażony w wzmocnienia z kevlaru 
(model Silverback kevlar drylip firmy HF), z prawej nylonowy fartuch na rzeki 

nizninne (model Basic Bungee firmy Hiko). 

Największe wymagania stawia się fartuchom górski i morskim. Muszą one być 
tak zaprojektowane, by założone na kokpit kajaka nie dały się łatwo zerwać przez 
napierającą wodę (np. podczas zaklinowania, w odwoju, bądź też przy załamującej 
się fali przyboju). Jednocześnie powinno się je dać w miarę łatwo zdjąć przez 
kajakarza, chcącego, czy też muszącego, opuścić kajak (np. podczas kabiny). Dlatego 
fartuchy wyposaża się w specjalne ucha bądź też pasy (często wyposażone są  
w obydwie te rzeczy). Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób wszycia 
uch/pasów. Niedopuszczalne jest, by elementy te mogły się z jakichś powodów 
urwać. Sytuacja, w której kajakarz uwięziony jest w kajaku i nie może się kabinować 
z powodu właśnie niemożności zdjęcia fartucha jest zawsze być bardzo 
niebezpieczna. 

 

5. Kamizelka 
 

Kamizelka asekuracyjna jest indywidualnym środkiem bezpieczeństwa. Według 
przepisów prawnych powinien być w nią wyposażony każdy członek załogi 
(wyposażony wcale nie oznacza, że musi mieć ją założoną na siebie :-( ). W praktyce 
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kamizelki stosuje się powszechnie jedynie w kajakarstwie górskim i morskim. 
Kamizelka zapewnia nie tylko dodatkową wyporność, ale też stanowi ochronę przed 
uderzeniami. Instruktorzy są zgodni, że kamizelek należy używać (zakładać je!) także 
na wodach nizinnych, szczególnie na dużych akwenach, przy złej pogodzie lub 
upałach. Każda wywrotka przy niskiej temperaturze wody jest groźna dla życia – 
ryzyko może zmniejszyć odpowiedni ubiór i oczywiście odpowiednia (w dobrym stanie 
technicznym i odpowiedniej wielkości) kamizelka asekuracyjna. Także w razie 
wpadnięcia do wody w czasie upału istnieje poważne zagrożenie szokiem 
termicznym. Kamizelka ratunkowa zapewni wtedy utrzymanie tonącego na 
powierzchni. Nie należy jednak uważać, że kamizelka zawsze zabezpiecza przed 
utonięciem. Nawet kamizelki ratunkowe z kołnierzami, używane w żeglarstwie, nie 
zapewniają utrzymania głowy nad wodą w górskiej rzece.  

Kamizelka odpowiednia do uprawiania każdego rodzaju turystyki powinna 
charakteryzować się następującymi cechami:  

 
- odpowiednia wyporność, dostosowana do masy ciała kajakarza; 

 
- nie powinna w żaden sposób krępować ruchów. Kamizelki ratunkowe, które 

zapewniają utrzymanie głowy nad wodą nawet po utracie przytomności, 
przeważnie nie nadają się, gdyż zbyt utrudniają ruchy głowy. Wyjątkiem od tej 
reguły są kamizelki dziecinne, które powinny zapewniać utrzymanie głowy nad 
wodą nawet po utracie przytomności; 
 

- łatwe zapięcie i odpowiedni krój powinny z jednej strony umożliwiać szybkie 
zdejmowanie i zakładanie, ale z drugiej uniemożliwiać przekręcanie i przesuwanie 
się kamizelki na ciele; 
 

- jaskrawy kolor. Jest to bardzo istotny warunek bezpieczeństwa, najważniejszy na 
morzu, ale istotny także w kajakarstwie górskim; 
 

- solidny materiał, dobre nici, staranne wykończenie; 
  

- odporność materiału wypornościowego na starzenie. Niezależnie od jakości tego 
materiału kamizelkę należy wymieniać co 5-6 lat;  
 

- obecność kieszonek, w które można włożyć podręczne rzeczy np. zabezpieczoną 
przed wodą komórkę, gwizdek, aparat fotograficzny, folię NRC, batonik etc.; 
 

- nierdzewność wszelkich detali metalowych.  
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a) Hiko Orca b) Hiko Aquatic 

  
c) Astral Green d) Stolquist Descent 

 

Fot.  26. Kamizelki asekuracyjne. 

a) kamizelka dedykowana do turystyki nizinnej, kolorowa nie krępuje ruchów, wyposażona  
w podręczną kieszonkę, 

b) kamizelka stworzona specjalnie pod kątem kajakarstwa morskiego, wyposażona w dodatkowe 

odblaski, mocowanie do flary i wiele dodatkowych kieszonek (np. na kompas, nóż),  
c) i d) kamizelki używane w kajakarstwie górskim, wyposażone w zintegrowane uprzęże, z bardzo 

mocnymi ramionami, pasami piersiowymi etc. 
 

Kamizelka przeznaczona do turystyki górskiej powinna być wykonana z bardzo 
wytrzymałego materiału. Warstwa wypełniacza powinna być elastyczna, lecz gruba. 
Ramiona kamizelki powinny być dodatkowo wzmocnione, tak by wytrzymały 
obciążenie ciałem kajakarza dźwiganego za ramiona kamizelki. Zaleca się, by 
kamizelka była wyposażona w zintegrowaną uprząż, ułatwiającą ewentualne zjazdy 
na linach i akcje ratunkowe. Ostatnim elementem, w który może być wyposażona 
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kamizelka górska jest pas piersiowy z klamrą umożliwiającą jego odpięcie w trudnych 
warunkach i przypięty do pasa patent holowniczy (patrz  rozdział 9.b). 
 

6. Ubranie 

 

Odpowiedni ubiór jest niezbędny z punktu widzenia wygody i, co ważniejsze, 
z punktu widzenia zapewnienia komfortu termicznego i bezpieczeństwa ( 

Fot.  28). Jeżeli woda, po której pływamy jest ciepła, a pogoda ładna, to 

wystarczy zwykłe ubranie sportowe.  

Zawsze istotne są mocne buty. Nawet na wodach nizinnych można przy 
wysiadaniu z kajaka trafić nogą na starą puszkę lub rozbite szkło – z tego względu 
raczej nie poleca się pływania w popularnych sandałach sportowych. Na spływy 
nizinne wystarczą trampki lub adidasy, choć lepiej zaopatrzyć się w buty 
neoprenowe. Do turystyki górskiej niezbędne są solidne mocne buty, najlepiej za 

kostkę. Pływanie w byle jakich butach może się łatwo 
zakończyć kontuzją stawu skokowego. Na rzekach górskich 
i dużych jeziorach bardzo niebezpieczne jest pływanie 
w kaloszach. Po kabinie mamy w takiej sytuacji na nogach 
dwie „kotwice”, które bardzo zwiększają niebezpieczeństwo 
utonięcia.  

W zimnej wodzie konieczne jest odpowiednie ubranie, 
zabezpieczające organizm przed wychłodzeniem. Klasycznym 
strojem są ubrania neoprenowe. Zwykle używamy tzw. long 
johnów – spodni na szelkach – chroniących nogi i tułów (Fot.  
27). Pianka ma zwykle grubość 3-5 mm; pokryta dżersejem 
z obu stron jest trwalsza. Pianki kryte jednostronnie (tylko od 
wewnątrz) szybciej wysychają. Suwak ułatwia wkładanie, ale 
pianki nierozpinane są cieplejsze. Dla mężczyzn może być 
istotne, aby suwak rozpinał się także od dołu. W kajakarstwie 
nie poleca się stosowania pianek nurkowych  
i windsurfingowych, gdyż krępują one ruchy ramion i mogą 
prowadzić do niemiłych odparzeń i otarć. Uzupełnieniem 
pianki jest ciepła bielizna (najlepiej ze sztucznych tkanin) 
i polar, fleec lub aquashell. Bielizna bawełniana nie jest 
dobra, gdyż wychładza organizm (gdy jest mokra). Na piankę 
zakładamy nieprzemakalną kurtkę chroniącą od wiatru. 
Najlepsze są kurtki rzeczywiście nieprzemakalne (tzw. 
„suche”) z lateksowymi gilzami na ręce i szyję. Niektóre 
z nich mają specjalny krój ułatwiający szczelne połączenie 
kurtki z fartuchem.  

Suche kurtki wykonuje się też z materiałów oddychających (Gore-Tex, 
Sympatex) – są one jednak bardzo drogie. Należy się liczyć z tym, że nawet najlepsza 
kurtka pozostanie rzeczywiście nieprzemakalna przez 2-3 lata. Kurtki często 
wyposażone są w specjalne wzmocnienia na łokciach i ramionach. 

Fot.  27. Pianka typu 
long john, model 
Hiko Rafter. 
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Alternatywą dla pianek typu long john  są suche spodnie, wykonane w tej 
samej technologii co kurtki. Pod spodnie należy zakładać polarowe kalesony 
zapewniające komfort termiczny. 

Najbardziej zaawansowanym ubiorem chroniącym przed wilgocią i zimnem jest 
połączenie suchej kurtki i suchych spodni- suche kombinezony. Wykonane 
z nieprzemakalnej, często oddychającej, tkaniny, uszczelnione lateksem przy szyi, 
nadgarstkach i kostkach nóg i zapinane na szczelny suwak. Zapewniają bardzo dobrą 
ochronę przed wilgocią i zimnem. Ich wadą jest niezaprzeczalnie bardzo wysoka cena 
(często przekraczająca nawet 2 tysiące PLN). 

 

 

kask 

czepek neoprenowy 

sucha kurtka, pod spodem bielizna  
z aquashellu 

górska kamizelka asekuracyjna 

neoprenowy fartuch 

suche spodnie 

mocne, gumowane buty z pianki 
neoprenowej 

 
Fot.  28. Kajakarz górski w pełnym "rynsztunku" przygotowuje się do zejścia na 

wodę. Zdjęcie zrobiono podczas wyjazdu szkoleniowego WAKK Habazie na Czechy, 
rzeka Izera, kwiecień 2009. 

 

Wybierając się na spływ zimowy powinno się ubrać w zasadzie tak samo, jak 
na inne chłodne spływy z tą różnicą, żeby pogrubić warstwę przylegającą do ciała. 
Należy założyć dodatkowe polarki pod suche spodnie i suche kurtki. Koniecznie 
należy przewidzieć zapasowy, dobrze zabezpieczony przed wodą, zestaw ubrań dla 
kajakarza, który np. zrobi kabinę. Radosny spływ bardzo szybko może przekształcić 
się w niebezpieczną dla życia sytuację, gdy uczestnik spływu wpadnie do wody w 
zimie. Ryzyko wystąpienia hipotermii jest wtedy bardzo duże. Na spływy zimowe nie 
wolno zakładać puchowych kurtek, czy innego rodzaju odzieży, która nasączona 
wodą będzie działała jak kotwica. Warto mieć ze sobą termos z ciepłą i słodką 
herbatą, absolutnie nie wolno rozgrzewać się alkoholem! 

Dłonie, szczególnie narażone na niską temperaturę i zimną wodę, można 
zabezpieczyć rękawiczkami neoprenowymi, bądź też specjalnymi łapawicami. Dobrym 
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sposobem są także nie za grube polarowe rękawiczki zabezpieczone zwykłymi 
rękawicami do zmywania (Fot.  29). 

 

 
 

Fot.  29. Kajakarze WAKK Habazie przed zimowym spływem rzeką Łyną, 31 grudzień 
2010, temperatura ok. -14 stopni. 

 
7. Rzutka 

 
Rzutka składa się z odcinka miękkiej, mocnej, pływającej liny (polipropylen)  

o średnicy 8-10 mm i długości 20-25 metrów, pływaka z pianki poliuretanowej 
i worka z mocnego materiału, mieszczącego całość. Worek i lina powinny mieć 
jaskrawy kolor (Fot.  30). Worek powinien być wyposażony w zamknięcie, 
umożliwiające szybkie przygotowanie do rzutu – zatrzask, rzep, itp. 

Rzutka jest obowiązkowym wyposażeniem każdego kajakarza na wodach 
górskich, na spływach nizinnych instruktorzy (przewodnicy) także powinni 
dysponować rzutką. 

Dostępne w handlu rzutki spełniają w zasadzie niemal wszystkie wymagania. 
Jedynym mankamentem może być grubość liny – czasami 8 mm – podczas gdy 10 
milimetrowa lina lepiej nadaje się do konstrukcji wyciągów. Przy wyborze rzutki 
należy zwrócić uwagę na takie rzeczy jak zasięg (długość liny, masa, wyważenie), 
dobre wysuwanie się liny z worka i łatwość zwijania (miękka lina) oraz pływalność 
całości i wytrzymałość liny.  

Niezbędnym dodatkiem do rzutki są 2 dość duże karabinki. Rzutka 
samodzielnie, a szczególnie w połączeniu z uprzężą jest podstawowym narzędziem 
każdej akcji ubezpieczenia, ratunkowej itp.  
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Fot.  30. Rzutka ratunkowa niemieckiej firmy hf, model hf Compact. 

 
Podstawowa rzutka osobista powinna mieć długość około 20-25 m (rzadko kto 

potrafi rzucić dalej). Rzutki o większej długości przydają się na szerokich rzekach, ale 
i tam wystarcza jedna długa (25-30 m) rzutka na grupę.  

Rzutka powinna być cały czas przygotowana do szybkiego użycia. Nie należy 
zasupływać zamknięcia worka. Nie należy chować rzutki za głęboko do kajaka, po to 
by móc ją potem szybko wyjąć. Powinno się ją dodatkowo zabezpieczyć przed 
przypadkowym wypadnięciem po np. kabinie (najlepiej jest ją przypiąć karabinkiem 
do np. oparcia kajaka) 

Niektóre rzutki wyposażone są w dodatkową kulkę z pływającego materiału 
umieszczoną na wolnym końcu rzutki. Jest ona szczególnie przydatna przy rzutach na 
małe odległości. 

Ze względu na materiał, z jakiego jest zbudowana lina rzutki (lina 
bezrdzeniowa, pływająca), rzutka jest dość łatwo podatna na przetarcia i starzenie 
się. Co pewien czas należy sprawdzać, czy lina nie jest zbyt przetarta, a co kilka lat 
wymieniać (niektórzy producenci, jak np. hf, zalecają wymianę rzutki co 2 lata). 

Wytrzymałość typowej rzutki to ok. 11 kN na linie, a w przypadku zawiązania 
węzła ok. 5,5 kN, co daje ok. 550 kg (w przypadku nowej rzutki). Należy o tym 
pamiętać przy budowie wyciągów z rzutki! 
 

8. Nóż 
 

Stara reguła wodniacka mówi, że jeśli używasz liny, to powinieneś mieć pod 
ręką nóż, którym w razie potrzeby możesz tę linę przeciąć. Bardzo dobry będzie po 
prostu porządny, nierdzewny, wielofunkcyjny scyzoryk, z dużym, blokowanym 
ostrzem i piłką. Można też zaopatrzyć się w specjalny nóż dedykowany dla kajakarzy 
(Fot.  31). Ostrze z piłką może być przydatne np. przy wykorzystaniu znalezionego 
nad wodą drewna do wykonania łupek. Nietrudno też wyobrazić sobie sytuację, 
w której niezbędne jest odpiłowanie gałęzi. W niektórych źródłach zaleca się też 
rozcinanie polietylenowego kajaka przy wyciąganiu zaklinowanej w nim osoby. 
Trudno jednak wyobrazić sobie taką skuteczną akcję – rozcinanie kajaka pod wodą, 
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przy utrudnionym dostępie na pewno nie jest łatwe i nie może być wykonane szybko. 
Współczesne kajaki polietylenowe są też znacznie mocniejsze, niż łodzie używane 10 
czy 15 lat temu. Możliwość rozcięcia kajaka w krytycznej sytuacji można jednak 
zanotować w pamięci. 

 

Fot.  31. Nóż kajakowy niemieckiej firmy Prijon. 

 
 

9. Dodatkowy sprzęt używany w kajakarstwie górskim 
 

a. kask 

 
Kask to obowiązkowe wyposażenie na wody górskie (Fot.  32). Dobry 

jakościowo kask powinien spełniać następujące warunki:  
- osłaniać czoło i skronie,  
- pewnie "siedzieć" na głowie; dobrze jest spróbować strząsnąć z głowy 
niezapięty kask; próba ta nie powinna się powieść się powieść, jeśli kask jest dobrze 
dopasowany, 
- być wygodny, lekki i nie ograniczać widoczności – jeżeli często odczuwamy 
pokusę, aby zdjąć go z głowy, to powinniśmy się rozejrzeć za nowym, 
wygodniejszym, 
- powinien pływać,  
- powinien mieć miękką wkładkę, która amortyzuje uderzenia,  
- posiadać pewne zapięcie,  
- skorupa powinna być dostatecznie mocna, aby wytrzymać uderzenia 
o kamienie. Należy tu wspomnieć, że woda dość dobrze amortyzuje i siła uderzenia 
głową o dno jest zwykle znacznie mniejsza niż np. w wypadkach motocyklowych – 
kaski motocyklowe posiadają duży zapas bezpieczeństwa. Znacznie łatwiej niż  
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w wodzie, skaleczyć się na brzegu, jeżeli chodzimy bez kasku po trudnym terenie nad 
rzeką – na asekuracji stoimy zawsze w kasku na głowie. 

Kaski najczęściej wykonane są z kompozytów albo z polietylenu. Wyściółki 
wykonywane są z materiałów odpornych na wodę i miłych w dotyku. Nowoczesne 
kaski posiadają także możliwość regulacji, co jeszcze lepiej pozwala dopasować je do 
głowy kajakarza. 

      
 

Fot.  32. Kaski używane w kajakarstwie górskim. Z lewej: kask firmy Prijon, model 
Surf; z prawej kask firmy Sweet, model Rocker. 

Dodatkowym, przydatnym wyposażeniem kasku jest szyna/krata, osłaniająca 
twarz. W wyjątkowo zimne dni, lub gdy woda jest bardzo zimna, dobrze jest pod 
kask założyć czepek polarowy lub neoprenowy.  

Kask powinien być dobrze widoczny – jego kolor powinien być możliwie 
jaskrawy, najlepiej czerwony, żółty lub pomarańczowy.   

 
b. patent holowniczy 

 
Patent holowniczy składa się z ok. półtorametrowego odcinka linki lub taśmy 

przymocowanej do piersiowego pasa kamizelki asekuracyjnej i zakończonego 
karabinkiem. Produkowane są specjalne karabinki do patentu, o dużym prześwicie 
otwarcia, umożliwiającym wpięcie wiosła. Można używać linki zwiniętej w kłębek lub 
tzw. pętlę strażacką i upchanej pod pachę lub chowanej do specjalnej kieszonki 
w kamizelce. W roku 1988 firma HF-Kajaksport wprowadziła tzw. „krowi ogon” (ang. 
Cowtail) – około 2.5 m odcinek taśmy składanej w pętlę i chowanej w specjalny 
rękaw. Wadą tego rozwiązania jest dość długi czas potrzebny na zwinięcie patentu 
po użyciu. W 1994 roku pojawiły się powszechnie elastyczne patenty w postaci 
kawałka alpinistycznej taśmy rurowej z wciągniętą do środka mocną gumą. Patenty 
te są obecnie powszechnie stosowane przez kajakarzy (Fot.  33).  
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Fot.  33. Patent holowniczy wykonany z gumy wciągniętej w taśmę  alpinistyczną, 
zakończony karabinkiem  o dużym prześwicie. Firma Hiko, model Bungee. 

Patent służy przede wszystkim do holowania sprzętu (lub nieprzytomnych 
osób) w czasie akcji ratowniczej. Patentu mocowanego do kamizelki można też 
używać w czasie akcji ratunkowej i asekuracyjnej jako dodatkowego zabezpieczenia 
dla osoby ratującej, lub przedłużenia ręki – np. dwóch ratowników może połączyć 
swoje patenty, uzyskując linkę o długości 4-5 metrów, którą można przedłużyć 
rzutkę.  

Używanie patentu powinno być poprzedzone ćwiczeniami. Należy pamiętać, że 
holowanie przyczepionego do pleców kajaka może być bardzo trudne i ciężkie. Każdy, 
kto używa patentu powinien go używać ze świadomością, że w skrajnych sytuacjach 
będzie holował ciężar o znacznej masie (wypełniony wodą kajak, na który dodatkowo 
napiera woda). Patentu nie powinno się używać na małych zblokowanych rzekach. 
Łatwo wyobrazić sobie wtedy sytuację, w której kajakarz spłynie po jednej stronie 
głazu leżącego w nurcie, a holowany sprzęt spłynie z drugiej strony. Łatwo wyobrazić 
sobie wtedy także konsekwencje takiego zawiśnięcia, mogą być one bardzo 
niebezpieczne. 

 

c. hak ratowniczy 

 

Hak ratowniczy (Fot.  34) jest mocowany na wiośle za pomocą skręcanego 
zacisku. Sprzęt ten zyskuje coraz bardziej na znaczeniu – szczególnie przy 
zaklinowaniach. W ostatnich latach haki okazały się bardzo przydatne przy kilku 
wypadkach. Przy ich pomocy zyskuje się niewielkie, ale często rozstrzygające 
odległości. Ułatwiają budowę prowizorycznych „mostów”, zaczepianie lin, wyciąganie 
sprzętu, itp. Mogą być w ciągu paru sekund zamontowane na wiośle i przedłużyć 
przez to rękę o 1-1.5 metra.  
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Fot.  34. Hak ratowniczy i jego sposób montażu na wiośle. 

d. sprzęt wspinaczkowy 

 
Szczególnie przy uprawianiu kajakarstwa górskiego przydaje się bardzo prosty 

sprzęt alpinistyczny. Absolutnym minimum, jaki powinien znaleźć się na spływie 
górskim, są następujące elementy: 

atestowane karabinki – mają mnóstwo zastosowań, od cumowania kajaka 
przez przypinanie liny do uchwytów kajaka i wykonywanie prostych wyciągów przy 
akcjach ratunkowych, aż po zjazdy na linie; 

atestowane pętle z taśmy rurowej lub repsznura – wskazane jest wozić ze 
sobą dwa czterometrowe kawałki taśmy alpinistycznej związane w pętle. Mogą się 
one przydać do zakładania stanowisk asekuracyjnych, zjazdów na linie, noszenia 
i holowania kajaków, unieruchamiania złamań, 

bloczki alpinistyczne – są one stosowane do budowania wyciągów 
zwiększających siłę przy wyciąganiu zaklinowanych kajaków. 

Szpej alpinistyczny może się okazać przydatny na najłatwiejszej nawet rzece 

górskiej. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy kajak po kabinie zostaje 

zaklinowany w odległości od brzegu uniemożliwiającej łatwe do niego podejście. 

Wtedy właśnie, dysponując rzutką, bloczkami  i innymi przyrządami, znając 

odpowiednie techniki linowe, można próbować zbudować wyciąg i wyciągnąć 

zaklinowaną łódkę. 

10. Sposoby zabezpieczania bagaży przed wodą 
 

O tym, jak ważne jest zabezpieczenie bagaży przed wodą wiedzą wszyscy, 
którzy choć raz musieli spać w mokrym śpiworze. Na szczęście nie każdy tego 
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doświadczył, dlatego lepiej się poprawnie zapakować i stosować się do starej zasady 
turystycznej: w turystyce nie opłaca się robić niczego na "odwal się", prędzej czy 
później zawsze będziemy tego żałować. 

Najprostszymi metodami zabezpieczania bagażu na spływach są zwykłe worki 
foliowe na śmieci. Może się to wydawać śmieszne, ale praktyka wskazuje, że bagaże 
starannie zabezpieczone kilkoma workami są jak najbardziej bezpieczne. Metoda ta 
jest oczywiście najtańszą i najprostszą z możliwych, niestety także mało estetyczną, 
zwłaszcza na biwakach podczas rozpakowywania i pakowania kajaka. Decydując się 
na nią należy zwrócić uwagę, żeby nie przedziurawić pakunków podczas wpychania 
ich do łódki. Nie należy pakować rzeczy w tylko jeden worek, zawsze powinno się 
użyć co najmniej trzech, czterech "śmiećworków" i zabezpieczyć je, czy to taśmą, czy 
węzłem. Sposób ten jest najczęściej jednorazowy, tzn. worki najczęściej drą się 
podczas rozpakowywania, warto więc przewidzieć ich większy zapas. Rozszerzeniem 
tej metody jest pakowanie rzeczy do "śmiećworków", a potem do zwykłych 
toreb/plecaków (bez stelaża!) transportowych, które zabezpieczą pakunki przed 
przetarciem. Należy się liczyć oczywiście z tym, że torba będzie cała mokra, ale ma 
ona służyć jedynie jako ochrona mechaniczna dla delikatniejszego materiału 
"śmiećworków". W takiej konfiguracji mamy w zasadzie pewność zachowania 
suchych rzeczy, nawet po kabinie. 

 

    

 

Fot.  35. Różne typy opakowań na spływy kajakowe. 

 
Osoby, które pragną zainwestować kilka złotych w sprzęt bagażowy mogą 

kupić specjalne worki/torby kajakowe. Są to opakowania wykonane  
z nieprzepuszczalnego materiału np. nylonu, cordury etc. z zamknięciem 
uniemożliwiającym dostanie się wody do wnętrza. Często posiadają zaworek służący 
do kompresji worka po zapakowaniu do niego ubrań. Wykonane są najczęściej  
z trwałych materiałów, ale należy o nie dbać, nie przecierać ich podczas transportu  
i wciskania do kajaka. Worki i torby, które są dostępne na naszym rynku, można 
kupić w bardzo wielu rozmiarach, od najmniejszych podręcznych torebek  
o pojemności 1l do wielkich bagaży o pojemności nawet 120l. Worki i torby kajakowe 
są oczywiście znacznie lepszym rozwiązaniem, niż popularne "śmiećworki"  
i zwiększają komfort na spływie.  
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Praktyka wskazuje, że dużo łatwiej zapakować się do kajaka posiadając kilka 
mniejszych pakunków (np. zestaw worków: 5 l, 20l i 40l), niż wepchnąć do niego 
jeden wielki bagaż (np. 60 litrowy worek). Warto o tym pamiętać planując kupno 
opakowań na spływ. 
 Sprzęt elektroniczny wymaga stuprocentowego zabezpieczenia przed wodą. 
Telefon komórkowy można zabezpieczać za pomocą małych worków wymienionych 
przed chwilą, ale lepiej sprawdzają się zwykłe pudełka spożywcze, poprawnie 
zamknięte i zabezpieczone np. sznurkiem lub gumą. Takie opakowanie jest nie tylko 
wodoodporne, ale i sztywne. Osoby, które chcą zabezpieczyć np. aparat 
fotograficzny, powinny pomyśleć o zakupie specjalnych skrzynek bądź beczek 
wykonanych z mocnego polietylenu i wypełnionych pianką amortyzującą. 

Na rynku dostępna jest cała gama specjalnych pokrowców, mapników, toreb, 
torebek, beczek i skrzynek, które służą do zabezpieczania bagażu na spływach (Fot.  
35). Nie sposób wymienić je wszystkie, dlatego warto obejrzeć oferty sklepów 
kajakowych i popytać sprzedawców o praktyczne zastosowanie poszczególnych 
opakowań. 

Pakując się na spływ warto przestrzegać ogólnych zasad turystycznych. Nie 
należy zabierać zbyt dużej ilości bagaży, ale wyjątkowo minimalistyczne podejście 
także nie jest wskazane. Szczególnie pływając w zimnych warunkach należy pamiętać 
o dobrym zabezpieczeniu bagażu, może to być wręcz gwarantem naszego 
przetrwania! Śpiwór należy zawsze najlepiej zabezpieczyć, gdy zmoczymy sobie 
skarpetki nie będzie to taka wielka strata, jak zamoczony śpiwór, w którym  
w skrajnej sytuacji możemy się schronić nawet bez ubrania.  

Wybierając się na spływ dobrze mieć ze sobą także niewielki zestaw 
naprawczy, wodoodporną taśmę klejącą (izolepę, tak jest, tę której używał 
MacGyver), koc ratunkowy, nóż bądź scyzoryk i podręczną, niewielką apteczkę 
(indywidualną, nie jest ona zastąpieniem większej grupowej apteczki! o apteczce i jej 
wyposażeniu będzie w skrypcie o pierwszej pomocy). 
 

11. Dla ciekawych 
 
Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy nt. sprzętu 

wykorzystywanego w kajakarstwie odsyłam do następujących adresów w sieci: 

 
 strona internetowa kajak.org.pl, teksty źródłowe: Jakim kajakiem  i Tao 

kajaka Jacka Starzyńskiego, Kajak bezpiecznie Jacka Starzyńskiego i Piotra 
Darkowskiego, oraz wszystkie inne artykuły znajdujące się w tym serwisie; 

 

 internetowe forum pl.rec.kajaki - można tutaj znaleźć bardzo wiele dyskusji 
nt. sprzętu użytkowanego w kajakarstwie; 
 

 internetowe forum forum.kajak.org.pl - podobnie jak wyżej; 
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 blog www.iem.pw.edu.pl/~jstar/kajakblog/ blog Jacka Starzyńskiego, 
nowości sprzętowe, ciekawostki z kajakowego świata; przepis na wykonanie 
własnego patentu holowniczego; 
 

 bystrze.wikkii.com – internetowa encyklopedia kajakowa związana  
z krakowskim klubem kajakowym AKTK Bystrze; opisy rzek górskich z całej 
Europy, słowniczek pojęć, opisy technik i manewrów wykonywanych  
w kajakarstwie górskim; 
 

 www.proajak.com strona sklepu kajakowego z Krakowa, można tutaj 
obejrzeć nowości sprzętowe; sprzedawcy są kajakarzami z długoletnim 
stażem, więc udzielą zawsze fachowych porad; 
 

 www.playak.com - amerykański serwis poświęcony kajakom górskim, 
można tutaj znaleźć bazę danych bardzo wielu kajaków polietylenowych oraz 
ciekawe forum; 
 

 www.boatertalk.com/ forum i baza recenzji sprzętu robiona przez wielu 
użytkowników 
 

 www.coloradokayak.com – strona amerykańskiego sklepu kajakowego, 
światowe nowości sprzętowe, znajduje się tutaj także blog z recenzjami 
sprzętu; 
 

 www.paddleva.com – strona internetowa kolejnego amerykańskiego sklepu 
kajakowego 
 

 

 


