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Póªwyblinka { warianty A i B

Garda

P¦tla.
Zastosowanie: najprostszy w¦zeª blokuj¡cy.
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Prusik z karabinkiem

P¦tla

5.2 Trening.
Post¦powanie przy wypadku kajakowym { podobnie jak przy wypadku drogowym { musi by¢ opanowane poprzez przyswojenie okre±lonych schematów
post¦powania. Mo»na je oczywi±cie opanowa¢ tylko wtedy, gdy zapozna si¦
bli»ej z przedmiotem rzeczy i okre±lone zdarzenia przemy±li lub { co jest
gorsze { prze»yje.
Bezpiecze«stwa mo»na si¦ nauczy¢!

Bezpieczne spªywanie górskich rzek nie zale»y tylko od techniki pªywania kajakiem, ale tak»e od opanowania technik ratunkowych. Mo»na si¦ ich
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nauczy¢, tak jak ka»dych innych, poprzez systematyczny trening. wiczenia
ratunkowe, po±wi¦cone ratownictwu ludzi i sprz¦tu, powinny by¢ przeprowadzane systematycznie w klubach, ale tak»e w prywatnych grupach kolegów.
Oczywi±cie kluby s¡ w lepszej sytuacji. Mog¡ one organizowa¢ kursy ratownictwa wedªug okre±lonych programów. wiczenia te s¡ nie tylko interesuj¡ce i wa»ne { mog¡ te» by¢ przeprowadzane tak, aby byªy atrakcyjne.

Rady:






Przy ka»dej wycieczce nale»y ocenia¢ sytuacj¦ pod wzgl¦dem bezpiecze«stwa: Jacy ludzie tworz¡ grup¦? Na kogo trzeba uwa»a¢? Kto
troszczy si¦ o kogo? Kto pªynie ostatni?
Ile osób pªynie w ka»dej grupie? Kto pªynie w której?
Kontrolowa¢ pozycj¦ w czasie pªyni¦cia: Kto jest za mn¡, kto przede
mn¡? Czy widz¦ caªy przebieg pªyni¦cia (tych osób)?
Wa»na reguªa ka»dej grupy:
Ostatni w grupie okre±la tempo pªyni¦cia.







Ubezpieczenie trudnego odcinka jest tak»e ¢wiczeniem ratunkowym.
Prawidªowe taktycznie i przede wszystkim prawidªowo funkcjonuj¡ce
ubezpieczenie wcale nie jest proste.
Zbyt cz¦sto osoby ubezpieczaj¡ce stoj¡ w niewªa±ciwych { bo wygodnych { miejscach. Rzut rzutk¡ jest bardzo wygodny z miejsca, w którym nic nam nie przeszkadza { ale jak jest z ci¡gni¦ciem, ewntualnym
umocowaniem liny i dalsz¡ pomoc¡?
Aby by¢ przygotowanym do akcji ratunkowej, nale»y przy ogl¡daniu
trudnych miejsc mie¢ przy sobie rzutk¦.

Holowanie przy pomocy patentu.
wiczenie holowania jest trudne, ale wa»ne. Tylko po takim treningu jeste±my przygotowani na ka»d¡ ewentualno±¢. Do ¢wicze« nadaje si¦ najlepiej
manekin ratowniczy.
Nale»y ¢wiczy¢:
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taktycznie wªa±ciwe podpªyni¦cie,
pewne zaczepianie karabinka,

szybkie holowanie,
 wybór miejsca do l¡dowania i reanimacji.
Przy braku manekina mo»na u»ywa¢ do ¢wicze« kajaka (nie za du»o
wody w ±rodku { komory wyporno±ciowe!) lub czªowieka.
Zaklinowania mo»na symulowa¢ przy pomocy starego kajaka na larach
mostu i zablokowanych spªawianych drzewach.
W zale»no±ci od taktyki i czasu trwania, nale»y wykonywa¢ ¢wiczenia w
grupach dwu- lub trzyosobowych.


Rozpoznanie i rozumienie sytuacji krytycznych musi by¢ ±wiadomie ¢wiczone w czasie ka»dego spªywu.

Prawidªowe u»ycie rzutki.
Je»¡ce wªosy wypadki przy rzucaniu rzutki w sytuacjach krytycznych (!)
pokazuj¡, »e obchodzenie si¦ z rzutk¡ musi by¢ wyuczone.
1. Sk¡d rzucamy?
 Czy miejsce jest strategicznie dobre? (Przewidzie¢ próby eskimoski!)
 Czy miejsce umo»liwia dobry przegl¡d sytuacji, pewny rzut i bezpieczne ci¡gni¦cie liny?
 Co z mo»liwo±ci¡ l¡dowania ratowanego?
{ prowadzenie liny,
{ cofki,
{ dost¦p do brzegu,
{ kontakt wzrokowy (tak»e ze strony ratowanego).
2. Przygotowanie rzutu:
 Otworzy¢ worek.
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Wyj¡¢ 1 { 2 m liny.
Mocno trzyma¢ koniec liny w jednym r¦ku (jest to lewa r¦ka
dla prawor¦cznych), ewentualnie, je±li czasu jest do±¢, umocowa¢
lin¦8 .
Trzyma¢ rzutk¦ (worek) w r¦ce, któr¡ bedziemy rzuca¢.

3. Rzut.
 Zachowywa¢ si¦ spokojnie, bez paniki.
 Nawi¡za¢ kontakt z ratowanym (krzykn¡¢).
 Wycelowa¢.
 Rzut na wprost, r¦ka rzucaj¡ca porusza si¦ z wymachu nad gªow¡
do pozycji wyprostowanej, prostopadle do tªowia.
 Rzuci¢ w taki sposób, aby lina byªa zauwa»ona przez ratowanego
{ lepiej za daleko, ni» za blisko.
 Caªy czas pami¦ta¢ o trzymaniu drugiego ko«ca liny w r¦ku, chyba, »e lina jest przywi¡zana.
Cz¦ste bª¦dy:
 Rzucenie zamkni¦tego worka.
 Puszczenie drugiego ko«ca liny.
 Wypadni¦cie liny z worka przed rzutem.
 Niedokªadny rzut.
 Lina rzucona zbyt wysoko, zaczepia si¦ o gaª¦zie.
 Lina opada z tyªu ratowanego
4. Powtórny rzut.
 Zwin¡¢ lin¦ w równe p¦tle.
 Lin¦ (zwini¦t¡ w p¦tle) i worek trzyma¢ w rzucaj¡cej r¦ce.
 Drug¡ r¦k¡ trzyma¢ drugi koniec liny.
 Rzut { podobnie jak w poprzednim punkcie.
8
Niektóre ¹ródªa nie zalecaj¡ przymocowywania liny na staªe. Wydaje si¦, »e najlepiej
jest u»y¢ w¦zªa, który mo»na w razie potrzeby rozwi¡za¢ przez szarpni¦cie wolnego ko«ca
liny. Je»eli s¡ do dyspozycji dwie osoby, to najlepiej, gdy jedna rzuca rzutk¦, a druga
trzyma jej wolny koniec. (przyp. tªum.)

ROZDZIA 5. TECHNIKI RATUNKOWE I ICH WICZENIE.

60

Cz¦ste bª¦dy:
 Niewªa±ciwe zwini¦cie liny (prawidªowe jest zwini¦cie w równe,
niespl¡tane zwoje!).
 Zbyt dªugie zwijanie liny, próba wªo»enia jej z powrotem do worka
(strata czasu!).
 Wypeªnienie worka kamieniami.
Rada: worek wypeªniony wod¡ leci lepiej ni» pusty, kamienie nie s¡
najlepsze.
5. Holowanie. Holowanie na stoj¡co nie jest zwykle mo»liwe. Lepiej jest
usi¡±¢ i zaprze¢ si¦ o co± nogami. Jeszcze pewniejsze jest zablokowanie
liny o bloki skalne, drzewa, itp.
Je»eli kajakarz i kajak wyl¡dowali po akcji ratunkowej na przeciwlegªych
brzegach, to opªaca si¦ przeci¡gn¡¢ ªódk¦ na drugi brzeg przy pomocy rzutki. Lin¦ nale»y trzyma¢ jak najwy»ej w gór¦ rzeki w stosunku do miejsca
przeci¡gania. Unika si¦ wtedy niebezpiecze«stwa zaklinowania kajaka i dodatkowo mo»na go przeprawi¢ spokojnie, bez obawy wywrotki i nabrania
wody. Wiosªo mo»na wcisn¡¢ w kajak i zablokowa¢ je pasem oparcia. Nie zaleca si¦ przeci¡gania czªowieka ze wzgl¦du na niebezpiecze«stwo przytopienia
lub skaleczenia.

Podsumowanie:

1. wiczenie podstawowe (¢wiczy¢ kilka razy w roku):
 Rzut rzutk¡ do ruchomych i nieruchomych celów,
{ Du»a celno±¢ na odlegªo±¢ 10 m, tra enie - nie dalej ni» 0.5
m od celu.
{ Pewny rzut na 20 { 25 m.
{ Powtórny rzut w ci¡gu 20 sekund.
 Holowanie przy pomocy patentu na WW II { III.
 wiczenia pªywackie z i bez kamizelki (np. na torze kajakowym
w Augsburgu9 ).

W Polsce mo»naby poleci¢ pªywanie w Drzewicy, bezpo±rednio pod zastawk¡, ale nie
jest to caªkowicie bezpieczne (chyba wystaj¡ tam w 2 { 3 miejscach pr¦ty zbrojeniowe!).
(przyp. tªum.)
9
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2. wiczenie dodatkowe (¢wiczy¢ co najmniej raz w roku):
 Budowa wyci¡gu w czasie 1 minuty.
 Reanimacja.
 Przewóz czªowieka na tyle kajaka.
3. Nauka w¦zªów (umie¢ na pami¦¢)
 ¡czenie lin (ósemka, zderzak).
 P¦tle (ósemka, ta±mowy, zderzak).
 Mocowanie liny (wyblinka, ratowniczy).
 Zabezpieczenie ko«ców liny (ósemka).
 W¦zªy blokuj¡ce (Prusik, Prusik z karabinkiem).
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Rozdziaª 6

Sprz¦t.
Sprz¦t musi odpowiada¢ umiej¦tno±ciom kajakarza i by¢ dostosowany do
stopnia trudno±ci pªywanych rzek. Nie jest prawd¡, »e istnieje sprz¦t odpowiedni dla wszystkich, niezale»nie od ich umiej¦tno±ci.
Lekkie heªmy, standardowe kamizelki ratunkowe, czy ªami¡ce si¦ wiosªa drewniane, nie nadaj¡ si¦ do stosowania na rzekach o wysokim stopniu
trudno±ci.
W zasadzie caªy sprz¦t powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie, a
obchodzenie si¦ z nim powinno by¢ dobrze opanowane.

Kajak.
Na wody pªyn¡ce, nawet niezbyt trudne, nadaj¡ si¦ generalnie tylko kajaki
o sztywnej, niedeformowalnej skorupie. Belki, pr¦ty i lary mostów zdarzaj¡
si¦ tak»e na ÿzwykªych" rzekach (patrz te» rozdziaª ÿZaklinowania"). Istotny
jest te» bezpieczny kokpit { to znaczy taki, który umo»liwia wyj¦cie z kajaka
na siedz¡co obu kolan. Uchwyty na dziobie i ru e powinny by¢ mocne i
odporne na wyrwanie.

Podnó»ek.
Do uprawiania kajakarstwa alpejskiego nadaj¡ si¦ jedynie kajaki wyposa»one
w amortyzuj¡cy podnó»ek o du»ej powierzchni { nie pedaªy czy poprzeczki,
a pªyt¦ wypeªniaj¡c¡ caªy przekrój kajaka. Poprzeczki, czy pedaªy s¡ niebezpieczne ze wzgl¦du na niebezpiecze«stwo zªama« lub skalecze« stóp. Kajaków
turystycznych dotyczy to w ograniczonym zakresie. Kajak bez podnó»ka nie
nadaje si¦ jednak do u»ytku, bowiem nawet przy niewielkiej pr¦dko±ci napªy63
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ni¦cia na przeszkod¦, kajakarz mo»e zosta¢ ÿwci±ni¦ty" po pachy do wn¦trza
kajaka i pozbawiony kontroli nad ªodzi¡.

Ubiór.
Odzie» chroni¡ca przed utrat¡ ciepªa, wykonana z pianki neoprenowej, wykazaªa swoj¡ przydatno±¢ w kajakarstwie. Najlepsza jest pianka wykonana z
gªadkiego materiaªu o zamkni¦tych porach. Pianka oklejana z dwóch stron
tkanin¡ jest bardziej odporna, ale na skutek otwartych porów, nie tak ciepªa.
Wystarczaj¡ca jest grubo±¢ 3.5 mm. Grubsza zmniejsza swobod¦ ruchów i
powoduje szybsze zm¦czenie.
Przy temperaturze wody poni»ej 10o C, czas do utraty przytomno±ci w wodzie, bez odzie»y ochronnej, wynosi okoªo 1 minut¦ na
jeden stopie«.

Czyli w wodzie o temperaturze 6o C mo»na prze»y¢ (bez pianki) 6 minut.
W piance czas ten jest znacznie dªu»szy.

Kask.
Jego odporno±¢ na uderzenie nie jest tak istotna. Siªy dziaªaj¡ce przy wypadkach kajakowych s¡ bardzo maªe w porównaniu z np. wypadkami motocyklowymi. Wa»niejsze jest, aby kask siedziaª pewnie na gªowie { nawet
pod wod¡, w silnej turbulencji, nie mo»e on spa±¢. Jako test mo»na zastosowa¢ prób¦ strz¡±ni¦cia odpi¦tego kasku z gªowy (trzymaj¡c gªow¦ w dóª).
Tak samo wa»ne jest, aby kask chroniª caª¡ gªow¦ { caªe czoªo, a» do brwi i
skronie. Coraz wi¦cej kajakarzy u»ywa kasków chroni¡cych tak»e szcz¦k¦.
Niektóre kaski zmieniaj¡ z czasem swój ksztaªt wewn¡trz { materiaª (styropian) starzeje si¦ { dlatego nale»y od czasu do czasu kontrolowa¢, czy kask
siedzi pewnie na gªowie.

Kamizelka.
Kamizelka ratunkowa jest wyposa»eniem obowi¡zkowym. Nie nale»y jednak
uwa»a¢, »e zabezpiecza ona przed utoni¦ciem. Nawet kamizelki z koªnierzami, u»ywane w »eglarstwie, nie zapewniaj¡ utrzymania gªowy nad wod¡ w
górskiej rzece. Kamizelka zapewnia nie tylko dodatkow¡ wyporno±¢, ale te»
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stanowi ochron¦ przed uderzeniami. Kamizelki ze zintegrowan¡ uprz¦»¡, dost¦pne od dwóch lat1 , sprawdziªy si¦ i wypieraj¡ prostsze modele.
Kamizelka AKC-Multisafe jest wyposa»ona w uprz¡» ratunkow¡. Dokªadny opis znajduje si¦ na stronie 24.

Wiosªo.
Zªamanie wiosªa przed niespªywalnym momentem lub przed progiem jest
szczególnie niebezpieczne. Ale, jak uczy do±wiadczenie, tak»e w innych sytuacjach wiosªo odporne na zªamanie jest bardzo wa»ne na trudnych rzekach.
Dr¡»ek wiosªa powinien wytrzyma¢ obci¡»enie go w ±rodku ci¦»arem okoªo
100 kG. Pióra nie powinny si¦ ªama¢ caªkowicie, a najwy»ej p¦ka¢. Dr¡»ki
s¡ cz¦sto zbyt gªadkie. Przy pomocy papieru ±ciernego lub dobrego piasku
mo»na poprawi¢ jako±¢ uchwytu. Ostatnio pojawiªy si¦ wiosªa z uchwytami
zapewniaj¡cymi dobry chwyt i jednocze±nie chroni¡cymi r¦ce przed zimnem.
Wiosªa laminatowe z aluminiowym dr¡»kiem wydaj¡ sie by¢ najlepsze
na podstawie do±wiadcze« ostatnich lat. Nale»y jednak zwróci¢ uwag¦ na
fakt, »e nawet maªe wgniecenia na dr¡»ku zmniejszaj¡ drastycznie jego wytrzymaªo±¢. Wiosªo z powgniatanym lub gª¦boko porysowanym dr¡»kiem nie
powinno by¢ u»ywane w sytuacjach krytycznych.

Rzutka (lina ratunkowa).
Podobnie jak wiosªo jest ona nierozª¡cznie zwi¡zana z ka»dym spªywem.
Dotyczy to tak»e pozornie spokojnych spªywów turystycznych. Dost¦pne w
handlu2 rzutki speªniaj¡ w zasadzie niemal wszystkie wymagania. Jedynym
mankamentem jest grubo±¢ liny { przewa»nie 8 mm { podczas gdy 10 milimetrowa lina lepiej nadaje si¦ do konstrukcji wyci¡gów. Lina o ±rednicy 8 mm
mo»e si¦ te» ªatwo przerwa¢ lub przetrze¢. Przy wyborze rzutki nale»y zwróci¢ uwag¦ na takie rzeczy jak zasi¦g (dªugo±¢ liny, ci¦»ar, wywa»enie), dobre
wysuwanie si¦ liny z worka i ªatwo±¢ zwijania (mi¦kka lina) oraz pªywalno±¢
caªo±ci.
Niezb¦dnym dodatkiem do rzutki s¡ 2 do±¢ du»e karabinki (nie zakr¦cane
lub blokowane w inny sposób). Rzutka samodzielnie, a szczególnie w poª¡czeniu z uprz¦»¡ jest podstawowym narz¦dziem ka»dej akcji ubezpieczenia,
Licz¡c od roku 1986, gdy powstaªa ksi¡»ka. (przyp. tªum.)
Naturalnie w Europie Zachodniej { te, które mo»na spotka¢ w naszych sklepach mogªyby wywoªywa¢ ±miech, gdyby nie fakt, »e od ich jako±ci mo»e zale»e¢ ludzkie »ycie.
(przyp. tªum.)
1
2
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ratunkowej itp. Poniewa» maksymalny zasi¦g rzutu wynosi okoªo 25 metrów,
nie s¡ potrzebne rzutki o wi¦kszej dªugo±ci3 .
Rzutka powinna by¢ caªy czas przygotowana do szybkiego u»ycia. Nie
nale»y ÿzasupªywa¢" zamkni¦cia worka.
Dodatkowa kulka (z pªywaj¡cego materiaªu) umieszczona na wolnym
ko«cu rzutki, jest szczególnie przydatna przy rzutach na maªe odlegªo±ci.

Uprz¡» (lub kamizelka z uprz¦»¡).
Jest idealnym uzupeªnieniem rzutki lub liny ratunkowej. Bez niej nie jest
tak»e mo»liwe bezpieczne wpi¦cie patentu. Poniewa» rzutka i patent s¡ podstawowymi narz¦dziami pomocy lub ratunku w grupie, a wi¦c uprz¡» jest,
podobnie jak kamizelka ratunkowa i kask, podstawowym sprz¦tem asekuracyjnym.

Patent.
Budowa, mocowanie i sposób u»ycia zostaªy opisane na stronach 22 w rozdziale 3. Patent skªada si¦ z 2-metrowego odcinka linki4 (6 mm ±rednicy),
który przymocowany jest do kajaka przy pomocy klamry umo»liwiaj¡cej awaryjne odpi¦cie. Alternatyw¡ jest patent przymocowany do kamizelki { np.
AKC-Multisafe opisanej na stronie 24 w rozdziale 3.
Liczne ÿsamoróbki" zostaªy ostanio wyparte przez modele profesjonalne.
Dwa systemy wykazaªy swoj¡ przydatno±¢: patent zintegrowany z kamizelk¡
(rozdziaª 3) i mocowany na kajaku patent rmy HF (ÿHF-Bergeseil").
Dziaªanie i budowa obu tych urz¡dze« s¡ podobne, sensowne i sprawdzone.
Ka»dy mo»e u»ywa¢ tych lub podobnych rozwi¡za«.
Spªyw bez patentu mo»e, przede wszystkim dla prowadz¡cego (instruktorzy, trenerzy, przewodnicy, itp.), w razie wypadku prowadzi¢ do bardzo
nieprzyjemnych komplikacji. Mo»e si¦ wtedy pojawi¢ zarzut nieumy±lnego
spowodowania ±mierci poprzez nieodpowiednie post¦powanie, spowodowane
brakiem sprz¦tu ratunkowago.
Do niezb¦dnego sprz¦tu ratunkowego nale»y kask, kamizelka ratunkowa
z uprz¦»¡ i lina lub rzutka. Poza nimi jest jednak jeszcze szereg rzeczy, które
3
Moim zdaniem podstawowa rzutka osobista powinna mie¢ dªugo±¢ okoªo 20 m (np.
rzutka Compact prod. HF { ok. 19m). Rzutki o wi¦kszej dªugo±ci przydaj¡ si¦ na szerokich
rzekach, ale i tam wystarcza jedna dªuga (25 { 30m) rzutka na grup¦. (przyp. tªum.)
4
Lub ta±my { patrz opis ÿkrowiego ogona" na stronie 22. (przyp. tªum.)
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Patent rmy HF.
równie» s¡ bardzo przydatne. Zamieszczona poni»ej lista pokazuje ich ilo±¢
oraz, nie zawsze dopuszczaln¡, obj¦to±¢ i wag¦.

P¦tle.
Dwie p¦tle z tzw. repsznura { cienkiej linki ( 5 mm, dªugo±¢ 4 m.) uªatwiaj¡
asekuracj¦ i akcj¦ ratownicz¡ i umo»liwiaj¡ budow¦ wyci¡gu. Mo»na ich te»
u»y¢ do zaªo»enia punktów asekuracyjnych.

Przykªady wykorzystania p¦tli.
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Lina pokªadowa.
Skªada si¦ ona z odcinka liny umocowanej z jednej strony do uchwytu na
ru e kajaka, a z drugiej strony za kokpitem5 . Zaczepiona z obu stron daje
ratowanemu szybki i pewny uchwyt oraz mo»liwo±¢ wyczoªgania si¦ z wody na ruf¦ kajaka. Przydaje si¦ tak»e przy przenoskach i w razie potrzeby
wydobycia kajaka.

Lina pokªadowa.

Ta±ma klej¡ca (izolepa).
Wyj¡tkowo uniwersalna, przydatna nie tylko przy dora¹nych reperacjach kajaka. Nale»y j¡ zawsze mie¢ przy sobie, szczególnie w przypadku dªugiego
pªyni¦cia w du»ej odlegªo±ci od dróg. Kilka kawaªków { dobrej (przyp. tªum.)
{ ta±my mo»na naklei¢ na kajak i w razie potrzeby oderwa¢ i u»y¢ do reperacji.

Wiosªo zapasowe.
W przypadku spªywów w du»ej odlegªo±ci od drogi (w¡wozy!) jest ono istotnym ±rodkiem bezpiecze«stwa. Jest ono tym wa»niejsze, im mniej oczekujemy pomocy z zewn¡trz.
Oczywi±cie analogiczn¡ konstrukcj¦ mo»na wykona¢ na dziobowej cz¦±ci pokªadu.
(przyp. tªum.)
5
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rodki opatrunkowe.
Podstawowa apteczka { o której cz¦sto si¦ zapomina. Przewa»nie jest tak, »e
nie zdarzaj¡ si¦ wypadki, do których potrzebne s¡ ±rodki opatrunkowe. Ponadto ka»dy samochód jest wyposa»ony w apteczk¦, która w razie potrzeby
mog»e by¢ szybko osi¡galna. Zgodnie z przepisami mo»na w razie wypadku
zatrzyma¢ dowolny samochód { kierowca jest zobowi¡zany do udost¦pnienia
apteczki. (Odmowa udzielenia pomocy jest karalna6 { zobacz te» stron¦ 73).
Dla tych, którzy chc¡ wozi¢ apteczk¦ proponuje si¦ nast¦puj¡cy skªad:
{ plaster z opatrunkiem,
{ 1 opatrunek osobisty,
{ 1 rolka plastra (wymienia¢ od czasu do czasu),
{ 3 banda»e (ró»na wielko±¢),
{

±rodki przeciwbólowe,

{ 1 banda» elastyczny,
{

no»yczki,

{

zapalniczka,

{

aluminiowa pªachta lub worek ratunkowy.

Zestaw taki najlepiej jest zaspawa¢ w plastikowym worku i przyklei¢
ta±m¡ we wn¦trzu kajaka lub wozi¢ w plastikowym pojemniku.

Wyci¡g.
Do jego zmontowania potrzebne s¡ 2 karabinki (powinny by¢ wo»one przy
rzutce!) i dwie lub wi¦cej rolki (bloczki alpinistyczne). Rolki dobrze jest wozi¢
wpi¦te w karabinek przy rzutce. Wyci¡g jest opisany w rozdziale ÿTechniki
ratunkowe i ich ¢wiczenie", na stronie 47.
Oczywi±cie dotyczy to Niemiec, podobnie jest w Szwajcarii, a zapewne te» i w Austrii.
(przyp. tªum.)
6
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Haki ratunkowe.
Sprz¦t ten zyskuje coraz bardziej na znaczeniu { szczególnie przy zaklinowaniach. W ostatnich latach haki okazaªy si¦ bardzo przydatne przy kilku
wypadkach. Przy ich pomocy zyskuje si¦ niewielkie, ale cz¦sto rozstrzygaj¡ce odlegªo±ci. Uªatwiaj¡ budow¦ prowizorycznych ÿmostów", zaczepianie
lin, wyci¡ganie sprz¦tu, itp. Mog¡ by¢ w ci¡gu paru sekund zamontowane
na wio±le i przedªu»y¢ przez to r¦k¦ o 1 { 1.5 m.
Nale»y zachowa¢ szczególn¡ ostro»no±¢ przy u»ywaniu haków do
ratowania ludzi.
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Wyposa»enie na w¡skie rzeki alpejskie, na których istnieje
niebezpiecze«stwo zaklinowania.
(Przykªady: górny Lech (Tyrol), rzeki na Korsyce, ale te» górny Loisach
(Bawaria) czy Kamienna.)

Krótki, sztywny kajak z mi¦kkim podnó»kiem i szerokim kokpitem.

Mocne wiosªo, heªm, kamizelka z patentem, pianka, mocne buty.

Rzutka, 2 karabinki, 2 rolki, 2 p¦tle z repsznura, hak ratowniczy.
Zalecane wyposa»enie dodatkowe: zapasowe wiosªo, ta±ma klej¡ca.
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Wyposa»enie na du»e, szerokie rzeki, na których niebezpiecze«stwo
zaklinowania jest niewielkie.

(Przykªady: Otztaler Ache, Sanna (Tyrol), Koppentraum (Steyer).)

Sztywny kajak z mi¦kkim podnó»kiem i szerokim kokpitem.

Mocne wiosªo, heªm, kamizelka z patentem, pianka, mocne buty.

Rzutka, 2 karabinki.
Zalecane wyposa»enie dodatkowe: zapasowe wiosªo, ta±ma klej¡ca.

Rozdziaª 7

Pierwsza pomoc.
Zranienia.
Najcz¦stszym wypadkiem przy uprawianiu kajakarstwa górskiego jest zwichni¦cie stawu barkowego. Odradza si¦ raczej samodzieln¡ prób¦ nastawienia
barku. Najlepiej jest odtransportowa¢ poszkodowanego do najbli»szego lekarza lub do szpitala. Tak»e w tym wypadku mo»na liczy¢ na pomoc odpowiedzialnego kierowcy przypadkowo zatrzymanego samochodu1.

Utoni¦cie.
mierci przez utoni¦cie mo»na cz¦sto unikn¡¢ przez szybko i prawidªowo
przeprowadzon¡ reanimacj¦. Dwa czynniki poprawiaj¡ sytuacj¦ w przypadku
kajakarzy:
- o ar¡ jest zwykle mªoda i zdrowa osoba,
- poprzez wychªodzenie zwalnia si¦ przemiana materii w wa»nych organach;
na skutek tego reanimacja mo»e by¢ skuteczna w ekstremalnych przypadkach nawet po 20 { 40 minutach przebywania o ary pod wod¡.
Wynika z tego, »e reanimacja powinna by¢ podj¦ta zawsze, chyba,
»e obserwuje si¦ sztywni¦cie ciaªa lub przebywanie ciaªa pod wod¡
Oczywi±cie nale»y mo»liwie jak najszybciej po wypadku unieruchomi¢ okaleczon¡ r¦k¦.
Dobrym sposobem jest zgi¦cie r¦ki w ªokciu, poªo»enie dªoni na przeciwlegªym (zdrowym)
barku i obanda»owanie caªego tªowia { tak, aby unieruchomi¢ r¦k¦. Nale»y pami¦ta¢, »e
wypadni¦cie barku (i ka»de poruszenie okaleczonej r¦ki) jest bardzo bolesne. Pomimo tego,
nie zaleca si¦ podawania ±rodków przeciwbólowych przed kontaktem z lekarzem. (przyp.
tªum.)
1
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trwaªo dªu»ej ni» godzin¦.

Przy utoni¦ciu najpierw ustaje oddychanie. Serce mo»e bi¢ jeszcze nawet
przez kilka minut. Je»eli po szybkim wydobyciu ciaªa wyczuwalny jest puls,
natomiast nie obserwuje si¦ oddychania { to kilka oddechów usta-usta mo»e
wystarczy¢ do wznowienia akcji pªuc.
Po wyci¡gni¦ciu nieprzytomnej o ary na brzeg nale»y niezwªocznie post¦powa¢ wedªug nast¦puj¡cego algorytmu:
1. Skontrolowa¢ funkcje »yciowe:
- czy o ara oddycha
(Kontrola: przybli»y¢ ucho do ust o ary, jednocze±nie obserwowa¢
klatk¦ piersiow¡),
- czy wyczuwalny jest puls, (Kontrola: palcem wskazuj¡cym na t¦tnicy
szyjnej),
Je»eli funkcje »yciowe nie ustaªy to, nale»y uªo»y¢ poszkodowanego w
pozycji bocznej ustalonej, ewentualnie opatrzy¢ zranienia lub zªamania. Wezwa¢ pogotowie ratunkowe.
2. Oczy±ci¢ palcami drogi oddechowe:
Resztki wymiocin, protezy z¦bów, szlam itp. nale»y obowi¡zkowo usun¡¢ z jamy ustnej { w przeciwnym wypadku pewna jest ±mier¢
przez uduszenie!
Próby ÿwylewania wody" z pªuc nie daj¡ nic poza utrat¡ czasu.
3. Sztuczne oddychanie:
Podnie±¢ gªow¦ poszkodowanego. Jedn¡ r¦k¡ podtrzyma¢ kark (unosz¡c go lekko do góry { przyp. tªum.), drug¡ trzymaj¡c za nos odci¡gn¡¢ go lekko w stron¦ czoªa, jednocze±nie lekko naciskaj¡c czoªo2.
Kilka razy wdmuchn¡¢ nabrane powietrze przez usta do pªuc o ary.
Wdmuchni¦cie powinno by¢ mocne { musi powodowa¢ widoczne ruchy klatki piersiowej o ary. Po kilku próbach ponowi¢ kontrol¦ pulsu i
oddychania.
Gªowa powinna by¢ odchylona do tyªu (oczywi±cie nie przesadnie mocno) { tak jak
przy zadarciu gªowy do góry (przyp. tªum.)
2
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Sztuczne oddychanie metod¡ usta-usta.
4. Przy braku pulsu { Masa» serca:
Wykonujemy go tylko wtedy, gdy puls jest niewyczuwalny.
Najpierw rozpi¡¢ kamizelk¦! Uciska¢ zªo»onymi jedna na drug¡ dªo«mi, przy wyprostowanych r¦kach okoªo 5 cm powy»ej ko«ca mostka.
Mostek powinien ugina¢ si¦ na gªeboko±¢ okoªo 5 cm.
Je»eli jedna osoba wykonuje masa» serca i sztuczne oddychanie to powinna zachowa¢ proporcje 2 wdechy na 10 uci±ni¦¢ klatki piersiowej.
Dwóch ratowników wykonuje czynno±ci w proporcji 1 wdech na 5 uci±ni¦¢.
Od czasu do czasu nale»y przeprowadzi¢ krótk¡ kontrol¦, czy nie powróciªy funkcje »yciowe. Post¦powanie reanimacyjne nale»y prowadzi¢
nie krócej ni» jedn¡ godzin¦ i nie mo»na go przerwa¢ przed przybyciem
pogotowia.
5. Przewie¹¢ o ar¦ do szpitala
Ka»dy poszkodowany po skutecznej reanimacji powinien zosta¢ przewieziony do szpitala. Nale»y si¦ bowiem liczy¢ z mo»liwo±ci¡ wyst¡pienia arytmii serca, odmy pªuc lub zapalenia pªuc.
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Masa» serca.
Przypis tªumacza: Masa» serca wykonuje si¦ w tempie okoªo 100 ucisków
na minut¦. Sztuczne oddychanie { 12-15 wdechów na minut¦. Dobrze jest
zapami¦ta¢ nast¦puj¡cy schemat post¦powania z o ar¡ wypadku:

1. Czy o ara jest przytomna? (w przypadkach nieoczywistych mo»na na
przykªad uszczypn¡¢ policzek { nieprzytomny nie reaguje na ból).
tak ) post¦powanie przeciwszokowe (zapewni¢ ciepªo, spokój, poda¢ co± do
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picia).

nie +
2. Czy o ara oddycha? (kontrola oddychania jest opisana powy»ej)
tak ) uªo»y¢ w pozycji bocznej, ustalonej. Wezwa¢ lekarza
nie +
3. Czy serce pracuje? (kontrola pulsu jest opisana powy»ej)
tak ) zastosowa¢ sztuczne oddychanie.
nie +
4. Czy nast¡piªa ±mier¢? (zesztywnienie ciaªa, plamy opadowe)
nie )
zastosowa¢ sztuczne oddychanie i masa» serca.

Nale»y jeszcze doda¢, »e opanowanie post¦powania reanimacyjnego na
podstawie wykªadu lub, co gorsza ksi¡»ki, nie jest gwarancj¡ jego umiej¦tnego przeprowadzenia. Ka»dy kajakarz powinien postara¢ si¦ o mo»liwo±¢
prze¢wiczenia reanimacji na fantomie i powtarza¢ takie ¢wiczenia co jaki±
czas (raz w roku).

Wypadek ±miertelny.
Je»eli wypadek jest ±miertelny, to nale»y zwróci¢ uwag¦ na nast¦puj¡ce rzeczy:


Nie nale»y porzuca¢ miejsca wypadku (nawet je»eli o ara zagin¦ªa, lub
pozostaje nie odnaleziona pod wod¡). Obowi¡zkowo musi na miejscu
wypadku pozosta¢ przynajmniej jedna osoba oczekuj¡ca na policj¦.
Pozostali czªonkowie grupy wzywaj¡ policj¦. Policja mo»e dodatkowo
zaalarmowa¢:
pogotowie górskie, stra» po»arn¡, lekarza w celu stwierdzenia zgonu,
karetk¦ do transportu zwªok.

Nale»y taktownie powiadomi¢ krewnych o ary { nie pozostawia¢ tego
zadania policji.

Rozdziaª 8

Uwagi.
Wypadki.

Wypadek jest niespodziewany zarówno dla o ary jak i dla obserwatorów.
Rozpoznanie powagi sytuacji nie jest ªatwym problemem. Je»eli ±miertelne
niebezpiecze«stwo zagra»aj¡ce o erze nie zostanie rozpoznane przez kolegów,
to mo»e upªyn¡¢ tak wiele czasu, »e pomoc przyjdzie za pó¹no.
Bezsensowne, nieprzemy±lane akcje, podejmowane w panice, nieskoordynowana pomoc i chaotyczne zachowanie nie s¡ wyj¡tkiem, a reguª¡.
Opanowana i rozwa»na osoba musi kierowa¢ akcj¡ ratunkow¡!

Nie ma czasu na dyskusje. Je»eli ustalone jest, kto kieruje grup¡, to
wszyscy, a wi¦c koledzy, obserwatorzy itp., powinni podporz¡dkowa¢ si¦ jego
zarz¡dzeniom.
Tak»e pogotowie górskie, wodne czy stra» po»arna nie znaj¡ si¦ na wypadkach kajakowych. W razie potrzeby kierownicy (np. grupy kajakarzy i
stra»y po»arnej) musz¡ pracowa¢ wspólnie. Stra» po»arna jest w takich przypadkach wdzi¦czna za jasne rady.

Rady dotycz¡ce spªywów w niedost¦pnej okolicy.

Szczególnie w przypadku maªych grup, 1 { 3 osoby, sensowne jest ustalenie
czasu kontaktu ze ±wiatem. Spªywanie nieznanych w¡wozów mo»e prowadzi¢
do nieprzewidzianych zdarze«. Mo»na umówi¢ si¦ na kontakt (np. telefoniczny) o okre±lonym czasie. W przypadku braku kontaktu kto± zainicjuje wtedy
79

80

ROZDZIA 8. UWAGI.

akcj¦ poszukiwawcz¡. Nale»y wtedy oczywi±cie pozostawi¢ zaufanej osobie
informacje o planowanej trasie i rodzaju spªywu.
Mo»e by¢ istotne okre±lenie i zapami¦tanie poªo»enia najbli»szych szpitali
przed rozpocz¦ciem pªyni¦cia.
Samochody znajduj¡ce sie w miejscu rozpocz¦cia i zako«czenia pªyni¦cia
powinny by¢ dost¦pne dla wszystkich uczestników. Nie wystarcza, »e kierowca wiezie ze sob¡ kluczyk. Kluczyk powinien znajdowa¢ si¦ zawsze w pobli»u samochodu. Umówione, znane wszystki uczestnikom poªo»enie kluczyka,
w pobli»u samochodu zapewnia dyspozycyjno±¢ samochodu, a jednocze±nie
chroni w dostatecznym stopniu przed kradzie»¡.

Technika pªyni¦cia.

Ta broszura nie jest podr¦cznikiem kajakarstwa. Nale»y zaznaczy¢, »e

du»e umiej¦tno±ci, dobra technika i taktyka znacznie poprawiaj¡
bezpiecze«stwo. Umiej¦tno±ci powinny odpowiada¢ trudno±ci rzek.

Kajakarstwa mo»na si¦ nauczy¢ w szkóªkach kajakowych, w klubach, od
kolegów i z pomoc¡ podr¦czników. Dobre wyszkolenie, poª¡czone z przygotowaniem zdrowotnym i psychicznym oraz odpowiednim wytrenowaniem, jest
podstaw¡ sukcesów w tym sporcie.
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Wa»ne sygnaªy.

R¦ka podniesiona w gór¦
Uwaga

R¦ce skrzy»owane nad gªow¡
Miejsce niespªywalne

Wymachy obu r¡k nad gªow¡
Czªowiek w niebezpiecze«stwie!
Potrzebna natychmiastowa pomoc!
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Telefony alarmowe:
Policja:
Austria 133,
Jugosªawia 976,
Niemcy 110,
Szwajcaria 117,
Wªochy 112.
Policja zawiadamia w razie potrzeby lekarza, stra» po»arn¡, pogotowie
górskie, pogotowie wodne.

Adresy:
AKC, Alpiner Kajak-Club,
Stunzstrae 21, D-8000 Munchen 80, Tel. (0) 89 91 53 18.
DKV, Deutscher Kanu-Verband, (Niemiecki Zwi¡zek Kajakowy),
Berta Alee 8, D-4100 Duisburg 1.
O KV, O sterreichischer Kanu-Verband, (Austriacki Zwi¡zek Kajakowy),
Berggasse 16, A-1090 Wien 9
SKV, Schweizer Kanu-Verband, (Szwajcarski Zwi¡zek Kajakowy),
Haldenweg 20, CH-3626 Hunibach
VDKS, Verband Deutscher Kanu-Schulen,
(Zwi¡zek Niemieckich Szkóªek Kajakowych),
Feldgasse 5, D-8505 Rothenbach

83

Wypadki ±miertelne przy uprawianiu kajakarstwa.
Zestawienie dotyczy wypadków osób z krajów niemieckoj¦zycznych. Wypadki miaªy miejsce poza terenem RFN lub na rzekach RFN, w czasie od 1.1.1978
do 31.12.1985.
Utoni¦cie w nurcie rzeki
69
Utoni¦cie za sztucznym progiem 59
Zaklinowanie
30
Inne
7
Razem
165

(42%)
(36%)
(18%)
( 4%)
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