Vyhodnocení Krumlovského vodáckého maratonu 2019
Týmy:

A velitel – Novák Ondřej

Úkol: zabezpečení jezu Vyšší Brod
zabezpečení jezu Mrázkův mlýn

B, J velitel – Wimmer Jan

Úkol: zabezpečení jezu Herbertov
zabezpečení prostoru cíle

C velitel – Dvořák Jiří

Úkol: zabezpečení jezu Rožmberk
zabezpečení startu v Rožmberku
zabezpečení záchrany po trase

E velitel – Kubík Michal

Úkol: zabezpečení jezu Papouščí skála

G velitel – Pichl Jakub

Úkol: zabezpečení jezu U Liry

Start Pískárna velitel - Berounský Jaromír Úkol: Zdravotní zabezpečení startu Pískárna

Hodnocení:
Jez Vyšší Brod - 80 zásahů
Ve Vyšším Brodě se výrazně změnila situace. Je předělaná šlajsna a při průtoku kolem 20m3/s
se pod šlajsnou dělá zabalená vlna, která zalévá a převrací lodě, obzvláště ty dlouhé a nízké. Po
úpravách na březích došlo k prodloužení kameny zpevněné náplavky, odstranění několika
stromů, které jsme používali jako kotevní body a též došlo k odstranění prakticky všech
vracáků. Víceméně celá záchrana jak z levého břehu, tak z ostrůvku musí byt realizovaná v
tekoucím proudu. Celkem bylo stanoviště obsazeno 10 záchranáři. V první vlně debl kajaků
došlo při zachytávaní lodě k incidentu, kdy jiná loď podjela jisticí lano a natáhla záchranáře na
svoji špičku. Přitom došlo k zaseknutí lodi o kámen a rozlomení trupu. K nabrání došlo poměrně
blízko břehu při ještě poměrně přehledné situaci. Podle informací, loď volila stopu u břehu
místo v proudu. Bylo by dobré závodníky poučit, aby nejezdili s loděmi pod jezy ke břehu mezi
záchranáře a břeh. Ale vzhledem k tomu, že to byli cizinci, nedáváme tomu příliš velké naděje
na úspěch. Jedna vlna debl kajaků je početně příliš velká na to aby bylo možné všechny
převrácené lodě zachránit. Stálo by za úvahu rozdělit tento start do několika menších, které
budou startovat třeba v minutových intervalech po sobě, tak aby na jez nepřijel velký balík
závodníků, kteří najíždí do šlajsny najednou. Přes nepříznivé podmínky pro záchranu se
podařilo vylovit z vody většinu lodí, uplaval jen kajak 575, který byl následně nalezen asi 200m
po proudu na levém břehu. Vyloveno bylo též několik osamělých pádel, které byly předány
Pavlovi Chvalinovi - stejně jako si pak vyzvedával kajak. Mezi první vlnou a druhou vlnou byla
několikaminutová mezera, druhá a třetí vlna se slila do jednolitého proudu, který ale nebyl tak
"hustý" jako u debl kajaků. Dál je třeba na příští rok zajistit 2 ocelové tyče, které by se zatloukly
do ostrůvku (pokud to půjde) a použily jako kotevní body, protože kotvení za kameny není
příliš jisté.
Mrázkův mlýn – 26 zásahů
Zde nebyly žádné zvláštní případy ani příliš nebezpečných situací, kdy by jedna loď najížděla
na převrženou loď nebo závodníka.

U Lyry – 27 zásahů
Zde nebyly žádné zvláštní případy kromě asi dvou paddleboardů, které zůstaly ve válci šlajsny.
Lodě se převracely při průjezdu šlajsnou.
Start v Rožmberku - Na startu se díky časovému odstupňování situace hodně zklidnila …
pramice, SUP a rafty startovaly s odstupem 5 min. Díky tomu, nedošlo ke ztrátám na zdraví ani
na materiálu.
Jez Rožmberk – 6x dopomoc převrácené lodi
Průběh bez problémů – rizikové místo mezi korunou jezu a pilířem retardéru. Sice je to
v zakázané zóně, ale i tak musí hlídka stát na pilíři – tím jsou odříznuti od ostatních
záchranářů, protože jsou za proudem závodníků.
Jez Herbertov – 22 zásahů, 15 dopomoc lodím při přenášení.
Zjištěna abnormální vlna cca 3 m proti proudu před prvními schody, po kontrole z vody zjištěn
zvednutý kamen, či betonová deska – potenciální riziko zaseknutí závodníka a tím zhoršení
podmínek pro průjezd závodníků. První vlna byla silně roztříštěna pravděpodobně problémy na
jezu ve Vyšším Brodě a díky tomu na Herbertově nedocházelo k žádným problémům.
Docházelo k hromadění lodí nad jezem, přesto jen minimum lodí volilo průjezd šupnou vlevo
od kozy. Tyto lodě byly ale proudem nasměrované přímo před hlavní cestu závodníků.
Vznikaly tak kolize vedoucí k zvýšenému převracení lodí. S ohledem na stav na jezu v tomto
roce, umístění šupny pro další ročník nedoporučuji. I přes vyšší počet záchranářů než
předchozích letech, byly všichni v době hlavní vlny velmi vytíženi. Doporučuji počet
záchranářů i mládeže zachovat pro příští ročníky. V době hlavní vlny závodníků došlo
k zaklesnutí převrácené lodi o překážku nad schody. Loď byla cca ze 2/3 pod vodou, špička
šikmo čnící nad hladinu. Jednalo se přesně o prostor, kterým projížděla většina závodníků.
Docházelo ke kolizím závodníků se zaklesnutou lodí. Jako okamžité opatření byl vyslán
záchranář nad jez, aby závodníky upozorňoval na hrozící nebezpečí. Další záchranáři ze
stanoviště u schodů se společně se závodníky z této lodě a velitelem týmu loď snažili vyprostit.
Vyprošťování bylo zdlouhavé a trvalo několik minut. Záchranáři byli při vyprošťování ohroženi
projíždějícími loděmi. Vytyčení prostoru pro záchranu bylo přínosné. Ze strany závodníků
přenášejících lodě bylo ale často porušováno.
Cíl - V prostoru cíle část lodí jela dále po proudu. Mnoho lodí však bylo vynášeno na břeh a po
občerstvení závodníků a prostudování výsledků byly lodě opět spouštěny do vody a
pokračovaly v plavbě dále. Aktivně byla poskytnuta asistence více než 100 posádkám. Kvůli
hromadění lodí těsně pod prostorem cíle dochází k zablokování průjezdnosti náplavky.
V prostoru cíle byly ošetřeny drobné odřeniny.
Start Pískárna - 3 x ošetřená odřenina / puchýř. Start dětí proběhl bez problému.
Uzávěra – Průběh bez vážných nedostatků.

V Českém Krumlově dne 29. 10. 2019

______________________
Bc. Petr Michalík

