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Wst¦p
Kajakarstwo to co± wi¦cej ni» sport czy sposób sp¦dzania wolnego czasu.
Kajakarstwo to przygoda. Wynik kajakowego przedsi¦wzi¦cia nie jest pewny, nie jest mo»liwe przewidzenie i zaplanowanie wszystkiego. Tak samo jak
po jednej stronie wa»¡: sukces, satysfakcja i szcz¦±cie, tak po drugiej { niepowodzenie, niebezpiecze«stwo i nieszcz¦±cie. Tylko w niewielu dziedzinach
»ycia ró»nica pomi¦dzy sukcesem i ±mierci¡ jest tak maªa.
Rozpoznanie niebezpiecze«stwa { po to »eby je omin¡¢, uwzgl¦dni¢ i
opanowa¢ { jest wa»ne dla wielu sportów zwi¡zanych z przyrod¡. Dla kajakarza jest to umiej¦tno±¢ niezb¦dna. Pªywanie bezpieczne, bezwypadkowe
jest celem ka»dego, kto chce pªywa¢ wi¦cej ni» jeden sezon. Bezpiecze«stwo
zaczyna si¦ od rozpoznania zagro»enia. Niebezpiecze«stwo idzie r¦ka w r¦k¦ z pomniejszaniem i ignorowaniem zagro»e«. Zagro»enie i w konsekwencji
wypadek powstaje cz¦sto ju» w domu, przy ±niadaniu. Niewªa±ciwa rzeka, w
niewªa±ciwym czasie, z niewªa±ciwym partnerem to kombinacja, która cz¦sto
bywa fatalna.
W ostatnich o±miu latach zgin¦ªo przy uprawianiu kajakarstwa 165 osób2
Nie wszyscy musieli zgin¡¢. Je»eli cho¢ jedna osoba uniknie nieszcz¦±liwego
wypadku dzi¦ki radom zawartym w tej broszurze, to wydanie tego tomiku
opªaci si¦.

2 informacja

ta dotyczy lat 1978-85 i osób z krajów niemieckoj¦zycznych { por. tabela
na stronie 83 (przyp. tªum.)
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Rozdziaª 1
Psycho zyczne przyczyny
wypadków.
Podstawow¡ przyczyn¡ niemal wszystkich wypadków s¡ bª¦dy w zachowaniu
si¦ na wodzie.
Cz¦sto istotne s¡ te» niedostateczne umiej¦tno±ci { które mog¡ by¢ doskonalone tylko poprzez m¦cz¡cy trening. Konieczna jest solidna nauka w szkóªkach1 i klubach; lektura podr¦czników nie mo»e ogranicza¢ si¦ tylko do przegl¡dania przewodników. Statystyka wypadków, których wi¦cej ni» 95% wynika z bª¦dnego post¦powania, pokazuje, »e niebezpiecze«stwo cz¦sto ma
podªo»e ju» w osobowo±ci niektórych kajakarzy.
U»ywanie niewªa±ciwego lub niedostatecznego ekwipunku tak»e sprowadza si¦ do bª¦dnego post¦powania { wyznawania pogl¡du, »e takie wyposa»enie jak sprz¦t ratunkowy nie jest potrzebne.
Rozpatrzmy dwa przykªady:
 dwuosobowy dmuchany kajak wpªyn¡ª w Ges
auseeingang2 na rzece
Enns { dwie osoby uton¦ªy;
 kajakarz utopiª si¦ w odwoju za sztucznym progiem na rzece Isar.
Kajak dmuchany jest oczywi±cie niewªa±ciw¡ ªodzi¡ do próby przepªyni¦cia
Gesauseeingang. W drugim przypadku zawiódª sprz¦t ratunkowy.
1 Ta forma jest bardzo rozpowszechniona na Zachodzie, ale na razie niedost¦pna w Polsce

(przyp. tªum.)
2 za miejscowo±ci¡ Admont (Austria) rzeka Enns wpªywa niespodziewanie w 500 m.
odcinek katarakt ocenianych jako WW V do WW VI przy niskiej, letniej wodzie. Przy
wysokiej wodzie odcinek jest niespªywalny. (przyp. tªum.)
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W obu tych sytuacjach (prawie wszystkie pozostaªe s¡ podobne) ekwipunek
byª oczywi±cie niewªa±ciwy lub niedostateczny. Nie on byª jednak przyczyn¡
wypadków. Le»y ona w niewªa±ciwym post¦powaniu kajakarzy.

1.1 Czynniki psychiczne.
Dwie skrajno±ci, to ludzie spokojni, pewni siebie i nieprzewidywalni, niepewni, boja¹liwi. Stabilno±¢ psychiczna mo»e zosta¢ zachwiana i zniszczona
przez strach, brawur¦, ch¦¢ wykazania si¦, depresj¦, niech¦¢ czy stres.
Bardzo wa»nym czynnikiem jest strach. Do±wiadczeni kajakarze potra ¡
go opanowa¢, ale zawsze bior¡ go pod uwag¦. Strach potra by¢ { szczególnie
w sytuacjach stresowych { czynnikiem blokuj¡cym, ale tak»e mobilizuj¡cym.
Te oba przypadki zdarzaj¡ si¦ tym bardziej osobom niedo±wiadczonym.
Odwaga mo»e oznacza¢ zarówno ÿzwykªe" dopuszczenie ryzyka, jak równie» niepotrzebn¡ brawur¦. Ta druga wi¡»e si¦ zwykle z niedoinformowaniem
i ignorowaniem lub negowaniem niebezpiecze«stw.
Tak»e ch¦¢ wykazania si¦ czy zaimponowania innym mo»e by¢
przyczyn¡ niewªa±ciwego post¦powania. Mo»na wymieni¢ tu:

Wybujaª¡ ambicj¦ powoduj¡ca, »e chce si¦ zrobi¢ co± ci¦»szego lub trudniejszego ni» inni.

Ch¦¢ udowodnienia umiej¦tno±ci { robi si¦ co± po to, aby pokaza¢
innym, »e si¦ to potra .

Owczy p¦d { szczególnie niebezpieczny, gdy jest si¦ starszym, mªodszym
lub sªabszym ni» reszta grupy.

ÿKolekcjonowanie" rzek lub poszukiwanie czego± wyj¡tkowo egzotycznego (mog¡ to by¢ zarówno egzotyczne rzeki, jak i np. wysoki stan
wody) mo»e by¢ czynnikiem negatywnym3.

Niech¦¢, stres, napi¦cie, depresja, problemy osobiste czy zawodowe, oraz takie czynniki jak po±piech mog¡ naªo»y¢ si¦ na wymienione

powy»ej cechy osobowo±ci i w rezultacie spowodowa¢ zaniechanie ostro»no±ci.
3W

oryginale jest napisane, »e jest to negatywne { ja uwa»am, »e mo»e by¢, je±li kto±
przesadza (przyp. tªum.)

1.2. CZYNNIKI FIZYCZNE I INNE.
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1.2 Czynniki zyczne i inne.
Wszystkie wymienione wy»ej czynniki psychiczne jak strach, czy wybujaªa
ambicja s¡ niwelowane przez wiek i opªywanie. Opªywanie wymaga jednak czasu i nabywa si¦ go stosunkowo wolno. Starzy wyjadacze wpadaj¡ w
tarapaty znacznie rzadziej ni» ich mªodsi, nawet lepsi technicznie, koledzy.
Przenoszenie jakiego± momentu przez do±wiadczonego koleg¦ nie jest powodem do wy±miewania go { skªania raczej do gruntownego namysªu przed
podj¦ciem decyzji o pªyni¦ciu.
Do czynników zycznych, a wi¦c takich, na które nie mamy wpªywu,
zaliczaj¡ si¦ te»: wiek, siªa i zr¦czno±¢.
Tak»e one maj¡ wpªyw na zagro»enie, bezpiecze«stwo pozorne i
rzeczywiste.
Prawdziwe bezpiecze«stwo ma miejsce jedynie w przypadku harmonijnego wspóªistnienia cech psychicznych i zycznych, z umiej¦tno±ciami odpowiednimi dla okre±lonej rzeki i odpowiednim wyposa»eniem.

Z drugiej strony o pozornym bezpiecze«stwie mówimy, kiedy mªody, silny,
zr¦czny czªowiek z dobrym i wystarczaj¡cym sprz¦tem podejmuje zadanie,
na które nie pozwala jego opªywanie.
Wa»na jest te» liczebno±¢ grupy. Niebezpieczne jest zarówno pªywanie w
pojedynk¦ (cz¦sto s¡ to osoby uparte i dziwacy), jak i pªywanie w du»ych
grupach4 .
Chwile decyduj¡ce dla unikni¦ciu bª¦dnych decyzji maj¡ nierzadko miejsce ju» przy planowaniu wycieczki. Nieraz bywa tak, »e przy napotkaniu trudno±ci lub lepszym rozpoznaniu warunków panuj¡cych na rzece trudno jest
podj¡¢ pewn¡ decyzj¦ (na przykªad o przerwaniu pªyni¦cia) tylko dlatego,
»e taka mo»liwo±¢ nie byªa rozpatrywana przy planowaniu. Tak wi¦c przy
np. dªugiej wycieczce mo»e si¦ opªaca¢ rozwa»enie ró»nych okoliczno±ci i
mo»liwo±ci przy podejmowaniu decyzji.
4 Moim

zdaniem optymalne s¡ zespoªy 3-4 osobowe. Na znanych, bezpiecznych rzekach
najwygodniej pªywa si¦ we dwójk¦; je»eli rzeka jest nieznana, lub je»eli istnieje konieczno±¢
trudnych lub niebezpiecznych przenosek to 4 osoby radz¡ sobie lepiej. (przyp. tªum)
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1.3 Psycho-test.
Czy powinienem decydowa¢ si¦ na przepªyni¦cie rzeki lub trudnego miejsca?
 Mój stan psychiczny i zyczny:
{ jestem zm¦czony czy wypocz¦ty
{ jestem osªabiony czy silny
{ czy potra ¦ si¦ skoncentrowa¢?
{ czy reaguj¦ szybko?
{ strach:
 nie ma
 zlekcewa»ony
 wzi¦ty pod uwag¦
{ dobry nastrój?
{ problemy osobiste?
 Czy pªyn¦ z wªasnej potrzeby, czy dlatego, »e inni pªyn¡?

Rozdziaª 2
Zagro»enia przy progach.
Corocznie zdarza si¦ przy sztucznych progach i jazach wiele wypadków ±miertelnych. Niewiele potrzeba, aby zastanowi¢ si¦ nad tymi nieumy±lnymi zabójstwami powodowanymi przez niedbaªo±¢ architektów i budowniczych. Stereotyp wypadku { nieumy±lne, niechciane napªyni¦cie, wywrotka i utoni¦cie w
odwoju1 { jest powszechnie znany. Niestety { tego typu wypadki zdarzaj¡ si¦
przede wszystkim pocz¡tkuj¡cym i ÿkajakarzom z przypadku", do których
nie dotarªy informacje i obja±nienia.
Spotykane s¡ rozmaite typy progów i jazów. Bardziej niebezpieczny ni»
du»a wysoko±¢ jest silny odwój. Ju» przy progu o wysoko±ci 30 cm. potra
by¢ on tak silny, »e pªywak nie jest w stanie wydosta¢ si¦ z niego. Siªa odwoju
zale»y od stanu wody. Dlatego próg mo»e by¢ czasami spªywalny, ale przy
wysokim stanie wody odwój staje si¦ przeszkod¡ nie do pokonania.
W przypadku jazów, które s¡ regulowane przez stra»nika, nale»y zwróci¢
uwag¦ na wysoko±¢ podniesienia zastawki { zmiana ustawienia (np. przez
nowego stra»nika) mo»e spowodowa¢ caªkowicie nowe warunki.
Progi nie s¡ ÿdzik¡ wod¡". Dlatego nie s¡ klasy kowane. Przepªyni¦cie progu nie jest dowodem umiej¦tno±ci, ale co najwy»ej
prób¡ odwagi.
1w

j¦zyku niemieckim pªaski odwój o gª¦bokiej cyrkulacji powstaj¡cy za progiem okre±lany jest jako ÿRucksog" lub ÿRucklauf" = ÿwsteczny pr¡d" w odró»nieniu od sªowa
Walze oznaczaj¡cego odwój o przekroju walca. W polskiej ÿgwarze kajakowej" nie rozró»nia si¦ ró»nych typów odwojów, dlatego te» w dalszym ci¡gu u»ywana b¦dzie nazwa
ÿodwój", a tam gdzie to niezb¦dne zjawisko b¦dzie opisane dokªadniej. (przyp. tªum.)
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2.1 Unikni¦cie zagro»enia.
Przed rozpocz¦ciem spªywu nale»y zorientowa¢ si¦, ilu i jakiego typu progów mo»na si¦ spodziewa¢ na przewidzianym do przepªyni¦cia odcinku rzeki
(przewodnik!). W przypadku przewidywania trudno±ci przy zatrzymaniu si¦
przed progiem (zw¦»enia skaª, umocnienia brzegów, progi w kanaªach), nale»y przed pªyni¦ciem rozpozna¢ i zapami¦ta¢ odpowiednie miejsca. Jest to
szczególnie wa»ne przy wysokim stanie wody, kiedy dogodne do l¡dowania
miejsca mog¡ by¢ zupeªnie inne ni» zazwyczaj (lub mo»e ich nie by¢ w ogóle!).
Grupy zró»nicowane pod wzgl¦dem poziomu umiej¦tno±ci s¡ nara»one
przy progach na szczególne niebezpiecze«stwo. Gorsi kajakarze zauwa»aj¡
zwykle za pó¹no wyt¦»on¡ uwag¦ lepszych i podpªywaj¡ zbyt blisko zagro»enia. Rezultatem tego jest zamieszanie, przeszkadzanie sobie wzajemnie i w
najgorszym wypadku niezamierzone wpªyni¦cie na próg.
Najwa»niejsze w przypadku przepªywania progu jest wcze±niejsze
uwa»ne i dokªadne rozpoznanie!

Zawsze konieczne jest dokªadne rozpoznanie sytuacji { okre±lenie:


mo»liwych dróg napªyni¦cia,



ÿczysto±ci" korony (»elastwo, liny, inne przeszkody?),



gª¦boko±ci wody za progiem,



przeszkód w wodzie za progiem (drugi, mniejszy próg, drzewa, kamienie
itp?),



pr¡dów wypªywaj¡cych z odwoju (najcz¦±ciej wyst¦puj¡ one przy brzegach).
W przypadku jakichkolwiek w¡tpliwo±ci nale»y zrezygnowa¢ z pªyni¦cia!

2.2. ASEKURACJA.
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2.2 Asekuracja.
Je»eli przy progu zakªadana jest asekuracja to oznacza, »e pªyn¡cy nie s¡
zupeªnie pewni bezpiecze«stwa.
Jak uczy do±wiadczenie, przy przepªywaniu progu ªatwo jest podj¡¢ bª¦dn¡
decyzj¦. Generalnie mo»na przyj¡¢, »e nale»y pªyn¡¢ w pobli»u miejsc, gdzie
wida¢ wod¦ wypªywaj¡c¡ z odwoju lub przy brzegach. Tam te» jest mo»liwa
skuteczna asekuracja.

2.3 Spªyni¦cie.
Przepªyni¦cie progu nie jest w zasadzie trudne. Nale»y napªyn¡¢ prostopadle
do korony, szybko i w tempie wiosªowania przechyli¢ si¦ do tyªu w fazie ÿlotu". Skraca si¦ przez to okres pozostawania kajaka pod wod¡ i skraca czas
wypuszczenia ªodzi spod kontroli2 .
Wysoko±¢ progu nie jest wa»na3 o ile gª¦boko±¢ wody pod progiem jest wystarczaj¡ca (1.5 do 3m. w zale»no±ci od wysoko±ci progu). Zawsze nale»y
pami¦ta¢ o ocenie siªy odwoju.
Tylko wyj¡tkowo { przy pªytkiej wodzie { nale»y pªyn¡¢ inaczej ni» prostopadle do korony progu.

2.4 Wywrotka i kabina.
Je»eli próba przepªyni¦cia nie powiodªa si¦ i zako«czyªa kabin¡4 , nale»y w
miar¦ mo»liwo±ci (patrz rysunek):
1) podpªyn¡¢ w kierunku korony progu,
2) zanurkowa¢ w wod¦ spadaj¡c¡ z progu,
3) próbowa¢ wypªyn¡¢ z odwoju w dolnym, odpªywaj¡cym strumieniu wody;
2W

okresie kiedy caªy kajak zanurzony jest pod powierzchni¡ wody kontrola przechylenia kajaka jest utrudniona lub wr¦cz niemo»liwa (przyp. tªum.)
3 Oczywi±cie bez przesady! (przyp. tªum.)
4 W j¦z. niemieckim wyraz ÿschwimmen" u»ywany jest dla okre±lenia fazy pªyni¦cia
wpªaw po opuszczeniu kajaka. Gwarowe okre±lenie ÿkabina" b¦dzie u»ywane tu jako polski
odpowiednik. (przyp. tªum.)

12

ROZDZIA 2. ZAGROENIA PRZY PROGACH.

Wypªyni¦cie z odwoju.
lub próbowa¢ wypªyn¡¢ z odwoju przy brzegach lub w sªabszych miejscach
odwoju5.
Instynktowne zachowanie jest bª¦dne i prowadzi w takiej sytuacji do fatalnych skutków. Woda spadaj¡ca z progu wydaje si¦ zagro»eniem, od którego pªywak stara si¦ uciec (odpªyn¡¢). Odwój ±ci¡ga go z powrotem, dochodzi
do tego jeszcze trudno±¢ pªywania w silnie napowietrzonej wodzie, powoduj¡c szybk¡ utrat¦ siª. Cz¦ste przytopienia powoduj¡ szybko caªkowit¡ utrat¦
siª i oddechu.
Zanurkowanie mo»e by¢ problemem, je±li nie do±¢ energicznie wpªywa
si¦ w wod¦ spadaj¡c¡ z progu. Dodatkowo nale»y jeszcze gª¦boko zanurkowa¢
i wystarczaj¡co dªugo przebywa¢ pod wod¡. Jest to szczególnie trudne w
kamizelce ratunkowej. Dlatego cz¦sto pojawia si¦ teoria, »e dobrze jest zdj¡¢
kamizelk¦ w takiej sytuacji (konstrukcja nowoczesnych kamizelek powinna
umo»liwia¢ tak¡ operacj¦). Nale»y jednak pami¦ta¢, »e dodatkowa wyporno±¢ uªatwia (a czasem wr¦cz umo»liwia) utrzymanie si¦ na powierzchni w
silnie napowietrzonej wodzie za progiem. Ponadto nale»y zwróci¢ uwag¦ na
fakt, »e kamizelka ratunkowa mo»e si¦ przyda¢ tak»e po opuszczeniu odwoju,
5 Takie miejsca wyst¦puj¡ na przykªad za przeszkodami na koronie progu. (przyp. tªum.)

2.5. POMOC I RATUNEK.
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gdy» niekoniecznie znajdziemy si¦ za nim od razu na brzegu.
Nie jest znany przypadek, »eby kto± utopiª si¦ dlatego, »e miaª na sobie
kamizelk¦ ratunkow¡. Pomimo tego nale»y zanotowa¢ mo»liwo±¢ zdj¦cia kamizelki w pewnych okoliczno±ciach. Pªywanie pro laktycznie bez kamizelki
nie jest m¡drym pomysªem.
Przyp. tªum.: cz¦sto korzystnie jest po kabinie trzyma¢ si¦ kajaka { szczególnie je»eli mo»emy liczy¢ nie tylko na wªasne siªy, ale ta»e na pomoc kolegów. Dodatkowa wyporno±¢ pozwala utrzyma¢ si¦ na powierzchni, a kajak
jest dobrze widoczny. Oczywi±cie w miar¦ potrzeby nale»y umie¢ podj¡¢ decyzj¦ o puszczeniu ªodzi (np. po zªapaniu rzutki, je»eli ekipa ratuj¡ca nie ma
do±¢ siªy, »eby wyci¡gn¡¢ za jednym zamachem kajakarza i kajak).

2.5 Pomoc i ratunek.
Zale»y on oczywi±cie od liczby i fachowo±ci osób ubezpieczaj¡cych. Je»eli jest
tylko jedna osoba, to ma ona w zasadzie cztery mo»liwo±ci:
1. Rzucenie rzutki.
Zalety: szybkie i stosunkowo pewne, bez ryzyka dla ratuj¡cego.
Wady: ton¡cy musi zauwa»y¢ i uchwyci¢ lin¦.

2. Uwi¡zanie na linie kajaka lub kamizelki i u»ycie jej jako koªa ratunkowego.
Zalety: bez ryzyka dla ratuj¡cego.
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Wady: przygotowanie trwa dªu»ej, tak»e wymaga reakcji ton¡cego.
Rady:
 Powy»ej progu woda jest zwykle spokojna. Kajak mo»e by¢
tam wypchni¦ty na ±rodek rzeki (uwaga! nale»y stara¢ si¦ nie
tra ¢ ratowanego ªodzi¡).
 Przy wielu progach budowana jest kªadka sªu»¡ca do ratowania ton¡cych.
3. Podpªyni¦cie do ton¡cego kajakiem z doªu rzeki. Mo»e by¢ podejmowane tylko przy szeroko±ci odwoju nie wi¦kszej ni» dwa metry.

Zalety: szybkie.
Wady: powa»ne ryzyko dla ratuj¡cego.
4. Oczekiwanie na ton¡cego w kajaku, poni»ej progu, przechwycenie go
poni»ej odwoju. Nast¦pnie post¦puje si¦ tak jak przy ratowaniu kaja-
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karza po kabinie w nurcie rzeki (patrz nast¦pny rozdziaª). Je»eli o ara
jest nieprzytomna, u»ywamy patentu holowniczego, przytomnemu podajemy dziób lub ruf¦ kajaka.
Zalety: maªe ryzyko dla ratuj¡cego.
Wady: sªabe szanse ratunku przy silnym odwoju.
Je»eli grupa liczy trzy lub wi¦cej osób to dochodz¡ jeszcze cztery mo»liwo±ci:
5. Podpªyni¦cie ªa«cuchem ªodzi. Ratuj¡cy podaje ton¡cemu dziób kajaka, trzymaj¡c si¦ jednocze±nie dziobu ªodzi partnera, który nie wpªywa
w odwój.

Zalety: szybkie i skuteczne, umo»liwia pokonanie odwojów o szeroko±ci 2-3 metry. Niewielkie ryzyko.
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Wady: co najmniej 2 kajaki musz¡ znajdowa¢ si¦ poni»ej progu. Ratuj¡cy ma ograniczon¡ swobod¦ manewru, gdy» musi si¦ trzyma¢
jedn¡ r¦k¡ ªodzi partnera. W zasadzie wymaga reakcji ratowanego6.

Rady:


Wygodnie jest, gdy ratuj¡cy wyposa»eni s¡ w ÿpatenty"7 {
kajak ratuj¡cego poª¡czony jest wtedy z kajakiem partnera przy pomocy patentu (patent partnera przypi¦ty jest do
uchwytu na ru e kajaka ratuj¡cego). Ratuj¡cy ma wi¦ksz¡
swobod¦ ruchów. Wad¡ jest to, »e nie na on mo»liwo±ci odczepienia si¦ od kajaka partnera.

6. a«cuch czªowiek-lina-kajak. Ratuj¡cy podpªywa do ton¡cego kajakiem uwi¡zanym na linie, któr¡ trzyma partner stoj¡cy na brzegu.
Zalety: bez ryzyka dla ratuj¡cego.
Wady: przygotowanie trwa dªu»ej. W zasadzie wymaga reakcji ratowanego8.
7. a«cuch czªowiek-lina-czªowiek. Uwi¡zany na linie ratownik podpªywa do ton¡cego. Partner stoj¡cy na brzegu asekuruje ratuj¡cego.
6 Mo»na

jednak wyobrazi¢ sobie sytuacj¦, w której ratuj¡cy wpªywa w odwój, chwyta
(nieprzytomnego) ton¡cego (patentem lub po prostu wpóª) i zostaje wyci¡gni¦ty przez
partnera. (przyp. tªum.)
7 To znaczy przymocowane do kajaków lub kamizelek odcinki liny lub ta±my z karabinkiem na drugim ko«cu. Sprz¦t ten zostanie omówiony dokªadnie w rozdziale 3. (przyp.
tªum.)
8 Patrz poprzednie dwa przypisy.
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Zalety: skuteczne tak»e wtedy, gdy o ara jest nieprzytomna, do±¢
szybkie.
Wady: wymaga du»ego po±wi¦cenia od ratuj¡cego, powa»ne ryzyko
zapl¡tania si¦ w lin¦. Sªaba orientacja ratuj¡cego.
8. Rozpi¦cie liny w poprzek rzeki.
Zalety: ton¡cy automatycznie wpada w lin¦, brak ryzyka.
Wady: dªugi czas przygotowania. Wymaga reakcji o ary.
Rady:
 W przypadku w¡skiej rzeki lin¦ mo»na przerzuci¢. Przy du»ej
szeroko±ci rzeki lin¦ nale»y przeci¡gn¡¢ przy pomocy kajaka
{ osoba stoj¡ca na brzegu powinna trzyma¢ lin¦ mo»liwie wysoko, aby uªatwi¢ partnerowi promowanie. Przy dwóch poª¡czonych rzutkach mo»na osi¡gn¡¢ rozpi¦to±¢ okoªo 30m.
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Dalsze post¦powanie, pierwsza pomoc { patrz strona 74.

Rozdziaª 3
Utoni¦cie w nurcie rzeki.
Do kabiny dochodzi najcz¦±ciej1 na skutek niedostatecznych umiej¦tno±ci lub
bª¦dnego oszacowania siªy rzeki. Nast¦pstwem niedostatecznych umiej¦tno±ci
mo»e by¢: wybór niewªa±ciwej drogi (poprzez odwoje, w pobli»u podmytych
skaª lub poprzez wod¦ dociskaj¡c¡ do skaª2 ), wywrotka w odwoju, niedostateczne opanowanie eskimoski. Bª¦dne oszacowanie siªy rzeki ma miejsce, gdy
na przykªad kajakarz, który czuje si¦ pewnie na WW II znajdzie si¦ na rzece,
która ma trudno±¢ WW IV (np. wysoki stan wody). Ogólnie wiadome jest,
»e rzeki s¡ wyj¡tkowo niebezpieczne przy wysokim stanie wody3. W ka»dym
przypadku nieªatwo jest oceni¢ ró»nic¦ trudno±ci rzeki, któr¡ znamy przy wodzie niskiej, je»eli spotykamy si¦ nawet nie z powodzi¡, ale z górnym stanem
wysokiej wody. Przy wezbraniu zmienia si¦ caªkowicie charakter rzeki: znikaj¡ cofki, trudne miejsca staj¡ si¦ jeszcze trudniejsze, odwoje zmieniaj¡ si¦ w
du»e fale, pojawiaj¡ si¦ nowe odwoje w zupeªnie nieoczekiwanych miejscach.
Wzrasta szybko±¢ pr¡du i caªe odcinki mog¡ stawa¢ si¦ niespªywalne.

3.1 Aktywne pªyni¦cie.
Wiele osób wie, jak trudno jest pªywakowi dotrze¢ do brzegu w du»ej, szybkiej rzece. Taka sama sytuacja ma miejsce na rzece silnie wezbranej. Czym
wi¦ksza jest ró»nica mi¦dzy szybko±ci¡ wody w nurcie i przy brzegu, tym bar1 Wstawiªem

to ÿnajcz¦±ciej" { w ko«cu zdarzaj¡ si¦ te» kabiny, których przyczyn¡ jest
zwyczajny pech. (przyp. tªum.)
2 Niem. ÿPrewasser".
3 Polecam ksi¡»k¦ W. Neally'ego ÿKayak" (niemieckie tªumaczenie pt.: ÿLustige Kajakschule") { jest tam caªy rozdziaª po±wi¦cony temu zagadnieniu. (przyp. tªum.)
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dziej pr¡d ci¡gnie na ±rodek rzeki i tym trudniej jest wyrwa¢ si¦ z nurtu4.
Fale i odwoje przebiegaj¡ sko±nie od brzegu w dóª rzeki i tak»e wyci¡gaj¡
pªywaka na ±rodek rzeki. Uratowanie si¦ samemu jest przez to wyj¡tkowo
trudne. Istotne czynniki to charakter rzeki, rodzaj brzegu (gªadkie skaªy,
podmyte brzegi, ro±linno±¢, stromo±¢), kondycja pªywaka, jego zdecydowanie. Bardzo istotny jest w tym wypadku odpowiedni sprz¦t ratunkowy {
dobra kamizelka, kask, pianka.
W rw¡cej wodzie pªywak jest przede wszystkim ci¡gle przeci¡gany przez
odwoje, w których traci oddech i siªy.

Rady:







Próbuj eskimoski nie do caªkowitej utraty siª. Zostaw troch¦
energii na pªyni¦cie po kabinie.
Pozostawaj w kajaku tylko tak dªugo, jak jest to konieczne,
oszcz¦dzaj siªy. Po kabinie pªy« jak najszybciej do brzegu.
Post¦puj konsekwentnie { ci¡gªe zmiany decyzji powoduj¡
szybsz¡ utrat¦ siª.
Staraj si¦ kontrolowa¢ sposób pªyni¦cia, gwaªtowne ruchy
m¦cz¡.
Po zachªy±ni¦ciu si¦ próbuj pªyn¡¢ przez chwil¦ na plecach
i odkasªa¢ wod¦.
wicz pªywanie wpªaw w dzikiej wodzie! Dotyczy to wszystkich, tak»e tych, którzy uwa»aj¡, »e oni nigdy si¦ nie kabinuj¡.

Pomoc innych.
Otrzymanie pomocy w postaci ÿdzióbka"5 znacznie poprawia sytuacj¦. Pªywak nie powinien jednak pasywnie ÿwisie¢" { musi pomóc ratuj¡cemu jednocze±nie podporz¡dkowuj¡c si¦ mu. Nale»y pami¦ta¢, »e kajakarz ma lepsz¡
widoczno±¢ i mo»e lepiej wybra¢ miejsce stosowne do l¡dowania.
4 Pojawiaj¡

si¦ tak zwane ÿpr¡dy helikalne" (ang. helical currents) { rodzaj du»ych
wirów odrzucaj¡cych wszystko od brzegu w gªówny nurt rzeki. (przyp. tªum.)
5 To znaczy podanego przez koleg¦ dziobu lub rufy kajaka. (przyp. tªum.)
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Z punktu widzenia ratuj¡cego cz¦sto lepiej jest, gdy pªywak uchwyci
si¦ dziobu6 . atwiej jest wtedy kierowa¢ kajakiem i mie¢ o ar¦ ÿna oku".
Inn¡ mo»liwo±ci¡, sprawdzaj¡c¡ si¦ szczególnie na dªugich odcinkach jest
wczoªganie si¦ ratowanego na tyª kajaka i trzymanie si¦ ratuj¡cego. Bardzo
przydatna jest do tego linka umocowana z jednej strony do tylnego uchwytu
kajaka, a z drugiej do pokªadu za kokpitem (zob. rozdziaª 6).
Pªyni¦cie do przodu, aby wysi¡±¢ i rzuci¢ rzutk¦, nie ma sensu, gdy» na
krótkim odcinku zyska si¦ niewielk¡ przewag¦ i ci¦»ko b¦dzie przygotowa¢
rzutk¦. eby sensownie rzuci¢ rzutk¦, ratuj¡cy musi odpowiednio wcze±niej
ustawi¢ si¦ w odpowiednim (!) miejscu.
Po wyrzuceniu rzutki nale»y przerzuci¢ lin¦ przez rami¦ lub zablokowa¢
j¡ w inny sposób7 . Wygodnie trzyma si¦ rzutk¦ w pozycji siedz¡cej z nogami
zapartymi np. o kamienie. Przy wyborze miejsca do asekuracji istotna jest
ocena brzegu poni»ej. W zasi¦gu liny (z pewnym zapasem) powinno by¢
miejsce, w którym mo»liwe b¦dzie wyj±cie ratowanego na l¡d8 .
Ci¡gle jeszcze cz¦sto zdarza si¦, »e ratuj¡cy, w nadziei, »e o ara mo»e
sama dopªyn¡¢ do brzegu, koncentruje si¦ caªkowicie na ratowaniu sprz¦tu.
Cz¦sto u»ywa si¦ ratowania sprz¦tu jako alibi, gdy nie uda si¦ pomóc czªowiekowi.

W przypadku kabiny:
Caª¡ uwag¦ skoncentrowa¢ na ratowaniu czªowieka. Nie zajmowa¢ si¦ jego sprz¦tem...

dopóki nie upewnimy si¦, »e czªowiek jest bezpieczny w 100%. Dªugo±¢
odcinka rzeki, który przepªynie pusty kajak, zatrzymywany przez odwoje
czy cofki, jest cz¦sto przeceniana. Je»eli ratuj¡cych jest wi¦cej to oczywi±cie
celowe jest równoczesne ratowanie wiosªa i kajaka (w takiej wªa±nie kolejno±ci!).
6 Prosz¦ zwróci¢ uwag¦ na fakt, »e w Polsce najcz¦±ciej robi si¦ odwrotnie { stara si¦
poda¢ ruf¦! (przyp. tªum.)
7 Nie da¢ si¦ wci¡gn¡¢ do wody, ale nie nale»y przywi¡zywa¢ liny na staªe np. do
drzewa. Istotne jest pªynne wyhamowanie liny po uchwyceniu jej przez ratowanego. (przyp.
tªum.)
8 Powinna to by¢ w miar¦ mo»liwo±ci du»a cofka, ze stosunkowo ªatwym dost¦pem.
Nale»y si¦ liczy¢ z mo»liwo±ci¡, »e o ara b¦dzie ÿpóª»ywa" i trzeba jej b¦dzie pomóc wyj±¢
z wody. (przyp. tªum.)
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3.2 Pasywne spªywanie.
Poprzez pasywne spªywanie rozumie si¦ porwanie przez silny pr¡d nieprzytomnego czªowieka. Jest ono typowe dla wypadków na bardzo trudnych rzekach. Nieprzytomny nie mo»e zªapa¢ si¦ dziobu kajaka lub rzutki. Bez szybkiej i fachowej pomocy jest zgubiony.

Ratunek przy pomocy patentu.
Prawie niemo»liwe jest wci¡gni¦cie na kajak bezwªadnego ciaªa. Nie jest tak»e mo»liwe pchanie dziobem do brzegu 80-cio czy 100-kilogramowego ci¦»aru.
Najlepszym rozwi¡zaniem jest przypi¦cie karabinka z lin¡ do nieprzytomnego
i wzi¦cie go na hol.
Patent jest to krótki odcinek liny lub ta±my9 z karabinkiem na ko«cu,
przymocowany do ªodzi lub do kamizelki. To mocowanie powinno umo»liwia¢
szybkie awaryjne odpi¦cie liny (tak»e pod obci¡»eniem).

Holowanie nieprzytomnego.
Starannie przeprowadzone badania wykazaªy, »e zastosowanie patentu
umo»liwia szybkie i pewne akcje ratunkowe. Czas holowania skraca si¦ z
5-ciu i wi¦cej minut do 40 { 60-ciu sekund.
9 Do

roku 1989 u»ywana byªa linka zwijana w kª¦bek lub tzw. p¦tl¦ stra»ack¡ i upychana pod pach¦ lub chowana do specjalnej kieszonki w kamizelce. W roku 1988 rma
HF-Kajaksport wprowadziªa tzw. ÿkrowi ogon" (ang. Cowtail) { okoªo 2.5m. odcinek ta±my skªadanej w p¦tl¦ i chowanej w specjalny r¦kaw. Wad¡ tego rozwi¡zania jest do±¢
dªugi czas potrzebny na zwini¦cie patentu po u»yciu. (przyp. tªum.)
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Sposób u»ycia patentu.
Nale»y podpªyn¡¢ do o ary tak aby mie¢ j¡ po prawej stronie ªodzi (dla prawor¦cznych). Wpi¡¢ karabinek w uprz¡», pas kamizelki lub, w przypadku,
gdy nic takiego nie ma, w kamizelk¦ na ramieniu o ary. Nast¦pnie promowa¢ si¦ do najbli»szego miejsca dogodnego do wyci¡gni¦cia o ary na brzeg.
Nale»y liczy¢ si¦ z potrzeb¡ przeprowadzenia reanimacji i wybiera¢ miejsce
l¡dowania tak»e pod tym k¡tem.
Istotne jest wªa±ciwe wybranie miejsca do wpi¦cia karabinka. Nie ªapa¢
za co± co mo»e si¦ urwa¢ lub odpi¡¢, najlepsze s¡ wszelkiego rodzaju uprz¦»e,
w ostateczno±ci mo»na u»y¢ samego ÿnaramiennika" kamizelki.

Taktyka pªyni¦cia.
Po wzi¦ciu ciaªa na hol nale»y skierowa¢ kajak dziobem pod pr¡d i promowa¢ si¦ do brzegu. Dobrze jest wybra¢ cofk¦ newet odlegª¡, ale dogodn¡ do
przeprowadzenia reanimacji.

Wskazówki:
Nie ªapa¢ na patent osoby, która mo»e si¦ sama trzyma¢. Nie
u»ywa¢ patentu na ÿsilnie zblokowanej"10 wodzie.

Przymusowe lub awaryjne odpinanie patentu.

W sytuacji kiedy ratuj¡cy lub o ara znajduj¡ si¦ w niebezpiecze«stwie na
skutek zablokowania si¦ liny (np. pod kamieniem), nale»y awaryjnie odpi¡¢
patent. Musi to by¢ mo»liwe tak»e pod obci¡»eniem i w niewygodnej sytuacji
(po wywrotce, w przechyle, itp.).
Konstrukcja ka»dego patentu powinna speªnia¢ nast¦puj¡ce wymagania:
 Pewne zapi¦cie, wykluczaj¡ce zablokowanie si¦ lub przypadkowe otwarcie (tak»e np. w czasie transportu kajaka).
10 Nie

znam polskiego odpowiednika niemieckiego okre±lenia \starkverblokte Wasser" {
chodzi o rzek¦ z du»¡ ilo±ci¡ stosunkowo du»ych gªazów { na przykªad Kamienna przy uj±ciu Szklarki lub Mumlava za wodospadami. Na takiej rzece nie jest praktycznie mo»liwe
holowanie { przy ka»dym kamieniu o ara mo»e popªyn¡¢ inn¡ odnog¡ ni» ratuj¡cy. Konsekwencje zawi±ni¦cia (szczególnie ratowanego, bo ratuj¡cy mo»e si¦ od patentu odpi¡¢) na
zablokowanej pomi¦dzy kamieniami lince, czy ta±mie mog¡ by¢ bardzo powa»ne. (przyp.
tªum.)
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Niezmienne funkcjonowanie zarówno w stanie suchym, jak i mokrym.
(Rdza?!).



Mo»liwo±¢ odpi¦cia jedn¡ r¦k¡, z u»yciem niewielkiej siªy, tak»e pod
peªnym obci¡»eniem (np. 500kG).



Mo»liwo±¢ otwarcia w niemal ka»dych warunkach (tak»e pod wod¡ pod
pr¡d).



Mo»liwo±¢ odpi¦cia przy dowolnym kierunku siªy obci¡»aj¡cej i poªo»eniu liny (ci¡gni¦cie do przodu, owini¦cie si¦ liny dookoªa korpusu lub
dookoªa kajaka).

eby nie by¢ zaskoczonym w sytuacji awaryjnej, nale»y ¢wiczy¢ systematycznie u»ywanie i awaryjne odpinanie patentu!
Nieliczne, dost¦pne w handlu systemy patentów (klasyczny patent produkcji HF-Kajaksport, kamizelka AKC-Multisafe)11 wykazaªy w praktyce
swoj¡ przydatno±¢. Speªniaj¡ one nast¦puj¡ce wymagania:


szybka, prosta obsªuga,



pewny zamek uniemo»liwiaj¡cy przypadkowe odpi¦cie,



pewne awaryjne odpi¦cie,



maªe ryzyko zapl¡tania si¦, dzi¦ki dokªadnie odmierzonej dªugo±ci linki.

Praktyka wykazuje, »e wi¦kszo±¢ kajakarzy nie jest w stanie wykona¢
samodzielnie patentu o odpowiedniej jako±ci12.
Wyposa»enie kajakarza w kamizelk¦ i dodatkow¡ uprz¡» wprowadza lekki
baªagan. Integracja kamizelki z uprz¦»¡ wydaje si¦ wi¦c konieczna.
W AKC opracowano kamizelk¦ (AKC-Multisafe13 ), która charakteryzuje
si¦ nast¦puj¡cymi cechami:


Wyporno±¢ ponad 6kG.

11 Mo»na

te» poleci¢ kamizelki Explorer i Explorer-Leader rmy White Water. (przyp.
tªum.)
12 U nas jest jak dot¡d inaczej { wi¦cej chyba osób robi co± samodzielnie, ni» kupuje
gotowe patenty czy kamizelki. (przyp. tªum.)
13 W tym opisie chodzi o starszy model, produkowany przez rm¦ Helly-Hansen. Od
roku 1989 kamizelki rmowane przez AKC produkuje rma HF-Kajaksport (HF to inicjaªy
Horsta Fursattel'a { jednego z czªonków AKC). (przyp. tªum.)
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Kamizelka HF AKC-Multisafe, model z 1991 roku.


Zintegrowana z kamizelk¡ uprz¡» (pas piersiowy) ze specjaln¡ klamr¡
umo»liwiaj¡c¡ awaryjne odpi¦cie.



Kamizelka umo»liwia samoasekuracj¦ (przypi¦cie si¦) w czasie akcji
ratunkowej.



Mo»liwo±¢ szybkiego zdj¦cia kamizelki (patrz rozdziaª 2.4).



Zintegrowany patent holowniczy.

Patent mocowany na kajaku.
Patent przymocowany do kajaka rozwi¡zuje problem polegaj¡cy na tym, »e
ratuj¡cy nie powinien by¢ bezpo±rednio poª¡czony z ratowanym. Wymaga
on dodatkowych przeróbek kajaka.
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Zalety.



Kajakarz zawsze (nawet gdy jest bez kamizelki) ma przy sobie patent
{ jest to wa»ne dla instruktorów.
atwe przymusowe odpi¦cie w przypadku przeci¡»enia.

Wady.







Problemy z poªo»eniem linki w zªo»onym patencie.
Cz¦sto niewªa±ciwe umocowanie liny.
Konieczna przeróbka ªodzi.
Patent zwi¡zany jest z kajakiem, a nie z kajakarzem { mo»e to by¢
problemem np. przy zamianie kajaków z koleg¡.
W przypadku utraty kajaka { traci si¦ tak»e patent. Mniej mo»liwo±ci
zastosowania, ni» patentu przy kamizelce.
Ni»szy punkt mocowania mo»e uªatwi¢ dostanie si¦ liny pod kajak
przy manewrach w czasie holowania. Holowany czªowiek jest zanurzony
gª¦biej, ni» w przypadku patentu umocowanego do kamizelki.

Trening.
Stosowanie patentu musi by¢ systematycznie ¢wiczone, tak»e na trudnej wodzie. Nale»y ¢wiczy¢ strategi¦ podpªywania, pewne zaczepianie (cz¦stym bª¦dem jest opl¡tywanie siebie lub ratowanego lin¡), obserwacj¦ i ocen¦ sytuacji.
Nale»y przemy±le¢ taktyk¦ post¦powania w w¡skich przej±ciach, przy larach
mostów, stercz¡cych z wody szynach itp. Nie powinno zdarza¢ si¦ zapl¡tanie
uprz¦»y, czy ci¡gni¦cie patentu za kajakiem. Rozumie si¦ samo przez si¦, »e
po wyci¡gni¦ciu nieprzytomnej o ary na brzeg musi nast¡pi¢ reanimacja.

Rozdziaª 4
Zaklinowania.
Zaklinowanie w kajaku przyci±ni¦tym do przeszkody, bez mo»liwo±ci uwolnienia si¦, jest dla kajakarza najbardziej przera»aj¡c¡ perspektyw¡. Przy
spªywaniu rzek coraz trudniejszych technicznie, coraz w¦»szych i o coraz
wi¦kszym spadku zdarzaj¡ si¦ takie wypadki szczególnie w Alpach i na Korsyce. Co roku wiele osób prze»ywa takie sytuacje { dla niektórych ko«cz¡ si¦
one ±mierci¡.
Niebezpiecze«stwa takie spotyka si¦ jednak nie tylko na alpejskich strumieniach. Pr¦ty, bloki, podmyte drzewa, a szczególnie lary mostów tak»e
stwarzaj¡ niebezpiecze«stwo zaklinowania.
Rozró»nia si¦ trzy rodzaje zaklinowa«. Przyczyny, ale tak»e mo»liwo±ci
pomocy s¡ we wszystkich przypadkach identyczne.

4.1 Przyci±ni¦cie do przeszkody.
Wypadku tego mo»na z pewno±ci¡ unikn¡¢ dzi¦ki odpowiednim umiej¦tno±ciom. Je»eli jednak si¦ wydarzy, mo»na zminimalizowa¢ jego konsekwencje
poprzez wªa±ciwe, szybkie i zdecydowane post¦powanie.

Unikni¦cie:
Przeszkody mo»na unikn¡¢, je»eli nie napªywa si¦ na ni¡ krzywo lub wr¦cz
bokiem. Konsekwencje uderzenia w przeszkod¦ dziobem s¡ zwykle znacznie
mniejsze, ni» w przypadku napªyni¦cia bokiem. Jest to sªuszne szczególnie
tam, gdzie nie grozi inny rodzaj zaklinowania (np. pomi¦dzy dwoma przeszkodami).
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Cz¦ste bª¦dy:





Zakr¦canie tu» przed przeszkod¡ { ustawianie w ostatniej chwili kajaka
bokiem do przeszkody i próba omini¦cia jej skosem w stosunku do
kierunku pr¡du.
Brak zdecydowania przy wyborze drogi w pobli»u przeszkody { niezdecydowanie, zmiana kierunku pªyni¦cia tu» przed przeszkod¡.
Utrata pr¦dko±ci { niedostateczna pr¦dko±¢ wzgl¦dem pr¡du.

Rady:




Nie napªywa¢ skosem lub bokiem do przeszkody.
Konsekwentnie zmierza¢ w wybranym kierunku.
Pr¦dko±¢ = bezpiecze«stwo.

Samopomoc:
Aby zmniejszy¢ konsekwencje wypadku nale»y stara¢ si¦ nie tra ¢ w przeszkod¦ ±rodkiem kajaka. Szybkie i pewne poci¡gni¦cie wiosªem, odepchni¦cie
sie od przeszkody, mog¡ przesun¡¢ kajak o kilka decyduj¡cych centymetrów.
Zawsze nale»y si¦ przechyli¢ w kierunku przeszkody i oprze¢ o ni¡.
Kajak nale»y przechyli¢ w kierunku przeszkody { dnem do pr¡du. Zapewnia to wi¦ksz¡ stabilno±¢. W przypadku przechylenia si¦ kajaka kokpitem
w stron¦ pr¡du { opuszczenie go jest utrudniane przez napór wody. Woda
wpªywaj¡ca przez luk zwi¦ksza niebezpiecze«stwo zªamania si¦ lub p¦kni¦cia
i w konsekwencji zatoni¦cia kajaka.
Je»eli mamy wpªyw na to, która cz¦±¢ kajaka zostanie przyci±ni¦ta do
przeszkody, to nale»y bezwzgl¦dnie chroni¢ przedni¡ cz¦±¢ ªódki przed zaklinowaniem. Do±wiadczenie uczy, »e wi¦kszo±¢ ªodzi jest zbyt sªaba na odcinku
pomi¦dzy podnó»kiem a siedzeniem { tam najcz¦±ciej powstaj¡ p¦kni¦cia1 .
Cz¦±¢ tylna jest bardziej odporna, tak»e dzi¦ki znajduj¡cej si¦ w niej komorze
powietrznej2 .
Je»eli kajak jest przyci±ni¦ty do przeszkody tyln¡ cz¦±ci¡ i obrócony dnem
do nurtu, to w wielu wypadkach poªo»enie jest na tyle stabilne, »e mo»na
1 Nowsze kajaki wzmacnia sie w tym miejscu { najcz¦±ciej przez odpowiedni¡ konstrukcj¦
podnó»ka. (przyp. tªum.)
2 Nale»y podkre±li¢, »e zaklinowanie si¦ ªodzi w okolicach kokpitu mo»e utrudni¢ lub
nawet uniemo»liwi¢ wydostanie si¦ z niej. (przyp. tªum.)

4.1. PRZYCINICIE DO PRZESZKODY.
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oczekiwa¢ na pomoc kolegów. Je»eli sytuacja pogorszy si¦, ze wzgl¦du na
napór wody na kajak i/lub kajakarza, to ci¡gle istnieje mo»liwo±¢ wydostania
si¦ z kajaka (nogi nie s¡ zaklinowane).
Je»eli nie jest mo»liwe unikni¦cie przyci±ni¦cia przodu kajaka do przeszkody (zagro»enie dla nóg!), lub je»eli lód» przechyliªa si¦ pokªadem do nurtu,
to nale»y j¡ niezwªocznie opu±ci¢.

Rady:


Unika¢ uderzenia w przeszkod¦ ±rodkiem kajaka.



Pochyli¢ si¦ w kierunku przeszkody.



Broni¢ si¦ przed zaklinowaniem przodu kajaka.



Zawsze przechyla¢ kajak dnem do nurtu.

Pomoc kolegów:
Na tych odcinkach gdzie istnieje mo»liwo±¢ zaklinowania si¦ kajaka nale»y
caªy czas obserwowa¢ kolegów, aby w razie wypadku pomoc byªa dostatecznie szybka (uwaga na ostatniego!). Nale»y wspomnie¢, »e szczególnie przy
du»ych grupach, wszyscy spiesz¡ si¦ od ÿmomentu"3 do momentu nie zwracaj¡c specjalnej uwagi na to co jest po drodze. Na momentach ubezpiecza
si¦ zwykle tylko najtrudniejsze miejsca. W rezultacie odcinki pomi¦dzy momentami pozostaj¡ nie ubezpieczone. Zostaje przy tym przeoczony fakt, »e
zagro»enie w przypadku wywrotki i spªyni¦cia momentu wpªaw jest cz¦sto
tak samo du»e, jak przy wywrotce na momencie, oraz fakt, »e prawidªowa
asekuracja pozwala tego zagro»enia unikn¡¢.
Je»eli cz¦±¢ grupy przepªyn¦ªa trudne miejsce, to cz¦sto oczekuje w kajakach na pozostaªych. W rezultacie ci, którzy asekurowali kolegów sami pªyn¡
bez asekuracji. W razie wypadku traci si¦ cenne sekundy na wysiadanie z
kajaka. Na prost¡ pomoc jest wtedy cz¦sto za pó¹no.

Rady:


Niezale»nie od stopnia trudno±ci rzeki zwraca¢ uwag¦ nie tylko na siebie, ale i na kolegów (szczególnie na ostatniego!)

3 ÿMoment"

to w gwarze kajakowej miejsce szczególnie trudne lub niebezpieczne. W
dalszym ci¡gu b¦d¦ u»ywaª tej nazwy bez cudzysªowu. (przyp. tªum.)
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Po przepªyni¦ciu trudnego miejsca natychmiast zapewni¢ asekuracj¦
kolegom.



Gdy idzie si¦ ogl¡da¢ trudne miejsce zawsze bra¢ ze sob¡ rzutk¦.



Nosi¢ rzutk¦ przy sobie, nawet gdy tylko ogl¡da si¦ spªywaj¡cych kolegów.

Przyp. tªum.: Nale»y podkre±li¢, »e rzutka musi wchodzi¢ w skªad osobistego wyposa»enia ka»dego kajakarza! Jest to wprawdzie napisane w jednym z
nast¦pnych rozdziaªów, ale wymaga podkre±lenia ze wzgl¦du na zupeªnie inne
przyzwyczajenia w Polsce.

W razie wypadku oceni¢:


Czy o ara mo»e oddycha¢?



Czy mo»e si¦ sama uwolni¢?



Czy sytuacja mo»e si¦ pogorszy¢?
Zapewnienie mo»liwo±ci oddychania jest najwa»niejsze.
Nale»y podporz¡dkowa¢ temu wszelkie dziaªania.

Je»eli oddychanie jest zabezpieczone nale»y skoncentrowa¢ si¦ na uwolnieniu o ary. Je»eli nie jest mo»liwe natychmiastowe uwolnienie, to nale»y
zawsze ubezpieczy¢ pozycj¦ zaklinowanego (przy pomocy liny, wioseª, haków4). Je»eli w trakcie akcji ratunkowej pogorszy si¦ pozycja kajaka, to powinno by¢ mo»liwe utrzymanie gªowy o ary ponad wod¡.
Dopiero na ko«cu ratujemy sprz¦t.


Je»eli zaklinowanie nast¡piªo przy larze mostu, to prawie zawsze mo»na dotrze¢ do o ary z mostu. miaªy ratownik mo»e opu±ci¢ si¦ z lin¡
i wyci¡gn¡¢ kajakarza lub ªódk¦.

4 Chodzi oczywi±cie

o kajakowe haki ratunkowe, przymocowywane do wiosªa i zwi¦kszaj¡ce zasi¦g r¦ki { mo»na przy pomocy takiego haka uchwyci¢ o ar¦ np. za uprz¡» (przyp.
tªum.).

4.2. ZAKLINOWANIE POMIDZY DWOMA PRZESZKODAMI.
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Kajak zaklinowany przed przeszkod¡ powstrzymuje napór wody i wytwarza przed sob¡ cofk¦. Ratownik (ubezpieczony lin¡) mo»e wykorzysta¢ ten obszar spokojniejszej wody.



Niezale»nie od tego jak du»y po±piech wymagany jest od ratuj¡cych,
nale»y post¦powa¢ rozs¡dnie i ekonomicznie:
najpierw si¦ zastanowi¢, a dopiero potem dziaªa¢!

4.2 Zaklinowanie pomi¦dzy dwoma przeszkodami.
Mog¡ to by¢ dwie ±ciany kanionu lub dwa bloki skalne. Niebezpiecze«stwo
polega na tym, »e kajak zostaje przechylony w stron¦ pr¡du (niemo»liwe jest
wyj±cie z kajaka), lub »e kajakarz zostaje przyci±ni¦ty pod wod¡ do dna.

Rady:
Zanim dojdzie do zaklinowania nale»y szuka¢ mo»liwo±ci ucieczki do przodu. Szybkie, zdecydowane dziaªanie pozwala cz¦sto w
ostatniej sekundzie uwolni¢ ko«ce kajaka.

Samopomoc:
Najlepszy sposobem na unikni¦cie fatalnych nast¦pstw jest tak»e i w tym
wypadku szybkie przechylenie si¦ w kierunku ÿz pr¡dem". Czasami mo»na
si¦ podeprze¢5 lub oprze¢ wiosªem o dno (uwaga: wkªada¢ pióro wiosªa równolegle do pr¡du) i czeka¢ na pomoc. Niemal zawsze prawidªowe jest jednak
szybkie opuszczenie kajaka.
5 Wiosªem

o wod¦ (przyp. tªum.).
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Pomoc kolegów:
Szarpanie i hu±tanie wpycha zwykle ªód¹ gª¦biej pod wod¦. Czasami mo»liwe jest wepchni¦cie innego kajaka pod zaklinowany. W ten sposób mo»na
podnie±¢ zaklinowany kajak wy»ej.
Próba zniszczenie dziobu lub rufy (np. przez skoczenie na ni¡) jest zwykle
daremna i wchodzi w rachub¦ tylko przy delikatnych ªodziach.
Najlepszym rozwi¡zaniem jest zwykle wyci¡gni¦cie kajaka przy pomocy
odpowiednio umocowanej liny { patrz strona 47.
Nie zawsze najbardziej skomplikowane rozwi¡zanie jest najlepsze. W wielu przypadkach do uwolnienia ªodzi wystarczy podniesienie lub przesuni¦cie
rufy lub dziobu.

4.3 Zaklinowanie kajaka równolegle do nurtu.
Tego typu sytuacje zdarzaj¡ si¦ najcz¦±ciej przy przepªywaniu rozmaitych
progów, gdy dziób kajaka zaklinuje si¦ o dno, a tyª kajaka zostanie przyci±ni¦ty do progu przez przelewaj¡c¡ si¦ wod¦. Obsuni¦cie si¦ lub obrócenie
ªodzi mo»e prowadzi¢ do sytuacji, w której kajakarz wisi pod wod¡, gªow¡
w dóª. Silny napór wody i brak mo»liwo±ci doj±cia do kajaka pogarszaj¡
sytuacj¦ przy tego rodzaju wypadkach.

Rady:
Przy spªywaniu progów, za którymi mog¡ tra ¢ si¦ przeszkody, lub
woda nie jest dostatecznie gª¦boka:
 Zrezygnowa¢ z prób przepªyni¦cia.
 Je»eli zapadªa decyzja o pªyni¦ciu, to pªyn¡¢ po najbezpieczniejszej,
ÿnajczystszej" stronie.
 Zawsze napªywa¢ jak najszybciej, przechylaj¡c si¦ do tyªu, tak aby
kajak zanurzyª si¦ jak najpªycej.

Samopomoc:
Przede wszystkim istotne jest, aby nie pogarsza¢ poªo»enia. Niekontrolowane szarpanie i hu±tanie kajaka mo»e doprowadzi¢ do pogorszenia si¦ pozycji.

4.3. ZAKLINOWANIE KAJAKA RÓWNOLEGLE DO NURTU.
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Nale»y zabezpieczy¢ pozycj¦, opieraj¡c si¦ na wio±le.
Bezsprzeczne jest, »e bezpieczne opuszczenie zaklinowanej ªodzi mo»liwe
jest tylko w wypadku, gdy ma ona bezpieczny kokpit, to znaczy taki, który
umo»liwia wyj¦cie obu kolan z kajaka bez podnoszenia si¦ z siedzenia6 .
Lina umocowana na pokªadzie kajaka od uchwytu na ru e do tyªu kokpitu7 wykazaªa wielokrotnie swoj¡ przydatno±¢ w takich sytuacjach. Kajakarz
w zaklinowanej ªodzi mo»e po obróceniu uchwyci¢ si¦ takiej liny i przyci¡gn¡¢
do rufy kajaka (tzn. wyprostowa¢ nawet pod naporem wody).
Powoduje to odci¡»enie nóg i umo»liwia oparcie jednej z nich o obramowanie kokpitu i przy równoczesnym podci¡gni¦ciu si¦ na linie { wydostanie
si¦ z kajaka. Takie samouwolnienie si¦ z zaklinowanej ªodzi, bez zagro»enia dla nóg (które w innej sytuacji mog¡ ªatwo zaklinowa¢ si¦ na kraw¦dzi
kokpitu) jest mo»liwe nawet pod silnym naporem wody.
Prawdopodobnie mo»liwe jest te» uwolnienie si¦ bez pomocy kolegów
je»eli kajak zaopatrzony jest w tzw. ÿpodnó»ek drabinkowy"8 { dodatkowe
stopnie znajduj¡ce si¦ we wn¦trzu kajaka, po bokach, pomi¦dzy podnó»kiem
a kokpitem. Przy jego pomocy mo»na si¦ tak»e wspi¡¢ i wyj±¢ z ªódki pod
pr¡d wody. Brak jednak jak dot¡d do±wiadcze« w stosowaniu tego pomysªu.

Podnó»ek drabinkowy
Nie s¡ tak»e dostatecznie wypróbowane, ale tak»e wydaj¡ si¦ sensowne,
podpórki na r¦ce, tzn. wlaminowane lub przykr¦cone w okolicy kokpitu uchwyty pomagaj¡ce wydosta¢ si¦ z kajaka. Mo»na sobie ponadto wyobrazi¢
inne sytuacje, w których takie uchwyty mog¡ zahaczy¢ si¦ o gaª¦zie itp.
6 Kokpity

takie, okre±lane w katalogach niemieckich jako ÿSicherheitsluke", a w angielskich ÿsafety cockpit" lub ÿkey hole", wyst¦puj¡ w wi¦kszo±ci produkowanych obecnie
kajaków turystycznych. Wymiary { zwykle 83  45cm lub 93  45cm. (przyp. tªum.)
7 Dalej b¦d¦ u»ywaª okre±lenia ÿlina pokªadowa" (niem. Heckseil). (przyp. tªum.)
8 Pozwoliªem sobie wymy±li¢ tu polski odpowiednik niemieckiego sªowa ÿSagezahnfustutze". Nie jest to dosªowne tlumaczenie { niemieckie okre±lenie tªumaczy si¦ dosªownie
jako ÿpodnó»ek piªoz¦bny" { ale chyba dobrze oddaje to o co chodzi. (przyp. tªum.)
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Pomoc kolegów:
Mo»liwe do zastosowania metody zale»¡ przede wszystkim od dost¦pno±ci
miejsca. W ka»dym jednak wypadku nale»y przede wszystkim uwa»a¢ na
to, aby nie pogorszy¢ pozycji zaklinowanego kajakarza, a wi¦c podnie±¢ lub
podeprze¢ kajak lub korpus kajakarza, ubezpieczy¢ mo»liwo±¢ oddychania,
poda¢ lin¦.
Ka»de, z pocz¡tku pewne i bezpieczne poªo»enie, mo»e si¦ ªatwo i
szybko zmieni¢.

W zale»no±ci od sytuacji mo»liwe bywa:


Ratownik mo»e si¦ dosta¢ na mocno zaklinowan¡ ªód¹ (np. staj¡c na
brzegu kokpitu { pomocna bywa lina pokªadowa) i osªoni¢ zaklinowanego swoim ciaªem. Ta metoda zapewnia zaklinowanemu pewien czas
na samooswobodzenie si¦ z kajaka. Nale»y oczywi±cie ubezpieczy¢ ratuj¡cego (lina?). Ma to szczególne znaczenie przy napªywaniu ratownika
na zaklinowan¡ ªódk¦ ze wzgl¦du na niebezpiecze«stwo, »e ratownik
zostanie wepchni¦ty pomi¦dzy kajak i skaªy i sam si¦ zaklinuje.

Czasami istotne jest powstrzymanie naporu wody na zaklinowany kajak i/lub kajakarza.

4.3. ZAKLINOWANIE KAJAKA RÓWNOLEGLE DO NURTU.
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W zale»no±ci od sytuacji mo»e si¦ uda¢ powstrzymanie lub skierowanie
w inn¡ stron¦ (w inny kanaª mi¦dzy skaªami) pr¡du wody. U»ywa si¦ do
tego kajaka (w tym wypadku wypeªnionego wod¡) { kªad¡c (wpychaj¡c?) go w poprzek pr¡du. Metoda ta mo»e te» posªu»y¢ do zbudowania
prowizorycznego ÿmostu". Przy pomocy dwóch lin umocowanych na
brzegach mo»na dokªadnie ustali¢ pozycj¦ kajaka.
Podanie zaklinowanemu liny.

Rzutk¦ nale»y rzuci¢ z tyªu (to znaczy z góry rzeki). Zaklinowany mo»e
wpi¡¢ lin¦ we wªasn¡ uprz¡» lub zªapa¢ si¦ jej mocno.
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Je»eli nie jest mo»liwe rzucenie liny to, mo»na poda¢ lin¦ przeci¡gni¦t¡
w poprzek rzeki. (Metoda ta jest godna polecenia szczególnie w sytuacji
gdy asekuracja jest rozstawiona po obu brzegach rzeki { przyp. tªum.)
Oswobodzenie dziobu kajaka.
Je»eli jest dost¦pny dziób kajaka, to mo»na go podnie±¢ lub przesun¡¢. Cz¦sto za zaklinowanym kajakiem tworzy si¦ cofka, któr¡ mo»e
wykorzysta¢ ratownik.
W zasadzie:
Najlepiej i najszybciej mo»na uwolni¢ kajak przez cofni¦cie
go w kierunku przeciwnym do kierunku jego ruchu w momencie zaklinowania.

Je»eli inne metody zawiodªy to mo»e si¦ jeszcze uda¢ przymocowanie
liny do chwytu na tyle kajaka i przy zastosowaniu bloku (opisany w
nast¦pnym rozdziale wyci¡g { aszencug) lub innego urz¡dzenia w celu
zwi¦kszenia siªy ci¡gn¡cej wyªamanie go z zaklinowania (ci¡gn¡c w dóª
rzeki).

Przy tego rodzaju wypadkach istotne jest wyposa»enie kajaka:
Stabilny podnó»ek { zabezpieczaj¡cy przed wtªoczeniem kajakarza do wn¦trza kajaka przez napór wody.

4.3. ZAKLINOWANIE KAJAKA RÓWNOLEGLE DO NURTU.
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Du»y kokpit { umo»liwiaj¡cy wydostanie kolan i zabezpieczaj¡cy
w ten sposób przed zaklinowaniem nóg.
Lina pokªadowa { umo»liwiaj¡ca przyci¡gni¦cie si¦ do pokªadu
nawet pod naporem wody, aby odci¡»y¢ nogi.
Podnó»ek drabinkowy { umo»liwiaj¡cy wydostanie si¦ z kajaka.
Uchwyty { obok kokpitu { uªatwiaj¡ce wyj±cie (jeszcze nie wypróbowane?).

Rady ogólne.
Ka»de zaklinowanie spowodowane jest wcze±niejszym bª¦dem w post¦powaniu. Mo»e to by¢ zarówno bª¡d w taktyce lub technice pªyni¦cia { zªe
oszacowanie miejsca, zby pó¹ne rozpoznanie, nieprecyzyjne lub zbyt wolne
napªyni¦cie, lub bª¡d w doborze sprz¦tu, co te» nale»y uzna¢ za bª¡d w
post¦powaniu.
Generalnie: dªugie, spiczaste, mi¦kkie i lekkie kajaki nie nadaj¡ si¦ do
pªywania po górskich rzekach.
Korpus kajaka musi by¢ absolutnie sztywny. Gi¦tka skorupa, co najmniej w obszarze kokpitu, oznacza, »e kajak absolutnie nie nadaje si¦
do pªywania po trudnych rzekach. Niedopuszczalne s¡ deformacje skorupy
na skutek naporu wody lub uderzenia o kamienie.
Te wymagania speªniaj¡ obecnie jedynie kajaki diolenowe, epoksydowe i
przede wszystkim polietylenowe9 .
Dªugo±¢ ªodzi zale»y od wielu czynników. Pocz¡tkowo przyjmowaªo si¦
za odpowiedni¡ dªugo±¢ 4m. W ostatnich latach u»ywa si¦ raczej kajaków
krótszych10.
9 Oryginaª nie wymienia tu kajaków polietylenowych (?) a jedynie ÿsehr stabile herkommliche GFK-Bauweise" i ÿGFK-Sandwichbauweise". To pierwsze okre±lenie mo»na
przetªumaczy¢ jako ÿbardzo sztywne (twarde) tradycyjne kajaki poliestrowe" a drugie:
ÿlaminat typu sandwich (kanapka)" { chodzi tu o specjaln¡ konstrukcj¦ laminatu wykonywanego z »ywicy epoksydowej i tkaniny poliestrowej (diolenu), przy czym zewn¦trzna
i wewn¦trzna warstwa laminatu przedzielone s¡ wypeªniaczem wykonanym z pianki (np.
poliuretanowej). Kajaki epoksydowe (zwane Epoxi-Sandwich lub GFK-Sandwich) produkowane s¡, o ile mi wiadomo, tylko przez niemieck¡ rm¦ Prijon GmbH. (przyp. tªum.)
10 Wspóªczesny

uniwersalny kajak (niem. kompakt boot, ang. compact boat) ma dªugo±¢
w granicach 3.30m { 2.80m. Klasyczne przykªady to: niemiecki Prijon T-Canyon (3.33) i
Eskimo Gattino (3.08), angielski Pyranha Mountain Bat (3.33) i Pyranha Rotobat (2.80),
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Ko«ce ªodzi powinny by¢ zaokr¡glone i wygi¦te do góry. Na t¡ zasad¦
zwraca si¦ jeszcze zbyt maªo uwagi przy projektowaniu. Tylko dzi¦ki niej
mo»na jednak unikn¡¢ gª¦bokiego nurkowania, wbijania si¦ w wod¦ za progiem i klinowania si¦ kajaka.
Odpowiednie ±rodki ratunkowe, to oprócz liny i uprz¦»y, tak»e haki ratunkowe. Zostan¡ one jeszcze opisane w rozdziale 6. Uprz¡», je»eli nie jest
zintegrowana z kamizelk¡, powinna by¢ oczywi±cie nakªadana przed rozpocz¦ciem pªyni¦cia, a nie dopiero w czasie akcji ratunkowej.

Unikni¦cie: dokªadnie rozpozna¢.
Asekuracja: taktycznie dobrze przygotowana; przeszko-

leni, odwa»ni i rozwa»ni ratownicy.
Pomoc: przemy±lane i szybkie wykorzystanie wszystkich
czynników: uksztaªtowania terenu, sprz¦tu, ludzi.

Cytat:
le wyposa»eni i nie umiej¡cy pomóc kajakarze s¡ niezno±nym obci¡»eniem dla ka»dej grupy.

ameryka«ski Perception Corsica (3.33) i Dagger Freefall (2.88). Omówienie i porównanie
wspóªczesnych kajaków mo»na znale¹¢ w magazynie ÿOutdoor", Marz/April Nr. 2/1992.
(przyp. tªum.)

