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Nepřeceňovat se. Když je někde napsáno, že je
jez nesjízdný, tak ho opravdu nesjíždět, má to
svůj důvod. Základem také je mít celou dobu
pevně připevněnou vestu. V případě nouze
vás udrží nad vodou.

Jakédalší věci jsou pro vás záchranáře tr-
nem v oku?
Nafukovací kruhy a rukávky pro děti. To jsou
už z principu nebezpečné věci. Rodič má faleš-
ný pocit bezpečí, že se dítěti s rukávky nernůže

KdY v našich podmínkách hrozí člo-
věku ve vodě nebezpečí?
Časté nehody se dějí třeba při sjíždění řek.
Příčinou může být i alkohol. Vodáci si napří-
klad pod vlivem alkoholu troufnou sjet i jez,
který je nesjízdný. Neodhadnou své síly a ne-
všimnou si, že je pod ním velký válec, který je
v případě převrácení lodi drží a nepustí.

Co doporučujete pro bezpečné sjíždění
vody?

Kompletní návod, jak se e topit, podle
záchranáře Českého červeného kříže JRnR
POLICRRR. R kromě toho také to, jak
tonoucímu pomoci a zůstat naživu.

nic stát, ale ono z nich velmi jednoduše vy-
klouzne a v mžiku je pod hladinou. Nafukovací
kruh se zase velmi snadno převrátí, a v tu chvíli
se záchranná pomůcka stává pastí. Dítě se
z převráceného kruhu nedokáže samo dostat
a začíná se topit. A to jsem ani nezmínil, jak
jednoduché je kruhem propadnout...

Čímv tom případě děti do vody vybavit?
Ideální jsou plovací pásky přímo na tělo, ane-
bo vestičky. A hlavně je opravdu důležité mít
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o dětech přehled. I když umějí plavat, rodiče
je nesmějí spouštět z očí. Musejí vědět, jestli
si hrají na břehu, nebo šly do vody. Nemůže se
stát, že nám pak volají, že už půl hodiny nevě-
dí, kde jejich dítě je. To ale platí i u dospělých.
Pokud nám volá žena, že už tři čtvrtě hodiny
neviděla manžela, který šel do vody, volá tak
trochu s křížkem po funuse.

Co se takovým lidem, kteří prostě zmizí
pod hladinou, nejčastěji stane? prý se ěas-
to topí i zkušení plavci.
Stává se dokonce i to, že se lidi topí tam, kde
stačí. A proč? jedním slovem panika. Přijde
vlna, loknete si vody a instinktivně se sbalíte
do sebe. jste sevření, snažíte se vyplavat nad
hladinu, ale jdete ke dnu. Dojde vám kyslík.
Instinktivně se bráníte vypustit i poslední
vzduch. Potřeba se nadechnout je ale nakonec
silnější, a tak vdechnete vodu přímo do plic.
Tím jdete ještě víc ke dnu. Když jste pod vo-
dou a vypustíte bubliny, už nemáte moc velké
šance, jak se dostat nad hladinu, pokud rychle
a efektivně nezaberete rukama a nevyplavete.
jenže čím víc panikaříte, tím je to horší.

Zní to děsivě. Jak se tedy správně zaeho-
vat?
Když vás třeba chytne křeč nebo už nemůžete
plavat, lehněte si na hladinu na záda, roztáh-
něte do široka ruce a nohy a dýchejte. V tom
šoku si člověk málokdy uvědomí, že by měl být
v klidu a splývat, to je nejlepší řešení.

Lze si vůbec všimnout, že se někdo topí?
Existuje mylná představa, že to uslyšíte. Ne-
uslyšíte. je to velmi tiché a rychlé. Tonoucí člo-
věk se ve vodě nenápadně mrská, nemusí ani
nijak cákat nebo volat o pomoc. Většinou ani
nemůže. Má pusu plnou vody a má co dělat
s tím, aby dýchal. A pak zmizí pod hladinou.

Co mají lidé stojící na břehu udělat?
jestli si nejste jistí, tak na něj nejdřív zavolej-
te, než abyste k němu hned skočili. Primární
je myslet na sebe. Nejlepší pomoc tonoucímu
je, když záchranář vůbec nemusí do vody.
V momentě, kdy jdete do vody k člověku,
který se topí, riskujete svůj život. Může se
vám stát to samé, co jemu, chytí vás křeč,
přeceníte síly. Tonoucí se stébla chytá. Po-
věsí se na vás a bude se po vás snažit vylézt
nahoru, čímž vás začne topit. My sami se učí-
me základy sebeobrany, abychom tonoucího
ve vodě zpacifikovali, pomohli mu a zároveň
neohrozili sami sebe. Topící se osoba zkrát-
ka bojuje o přežití a v té chvíli se nechová
racionálně.

Jak mu tedy může pomoci úplný laik?
Pokud tedy na dotyčného voláte a on ne-
odpovídá, hoďte mu cokoli plovoucího, co
máte po ruce. Na některých jezech už jsou
instalované záchranné kruhy. Pokud přesto
musíte do vody, abyste mu třeba přiblížili
matračku, opět nejdřív zvažte síly, jestli jste
schopni doplavat tam i zpět. Pokud jste si jistí,
že to zvládnete, doplavte jen tam, odkud mu
můžete plovoucí pomůcku poslat po vodě.

Vůbec na něj nesahejte, ihned by se vás mohl
chytit a stáhnout pod sebe. To se týká i dětí.
Udržet ve vodě byť jen pětikilovou zátěž je
pěkná dřina. Bez plovací pomůcky k tonou-
címu vůbec neplavte.

Mějte v telefonu aplikaci Záchranka. Po-
kud budete volat záchranu přes tuto apli-
kaci, nemusíte uvádět, odkud voláte. Přijde
nám zpráva s vašimi souřadnicemi a přesně
víme, kam máme vyrazit. Anebo volejte 155.
Když tonoucí zmizí pod hladinou, vezměte
dva klacky nebo si jakkoli jinak vytyčte prů-
hled na místo, kde jste ho viděli naposledy,
záchranářům to pak zjednoduší hledání.

Jaké jsou vlastně nejčastější pnciny tonutí?
Křeč. Přecenění sil. Alkohol, který k tomu pře-
cenění dost často svádí. Myslíte si, že doplave-
te na druhou stranu přehrady, ale v polovině
vám dojdou síly. První rada.: plavejte podél
břehu. Za druhé, mějte u sebe nějakou plovací

učtrns SE I i!:ÁK ADY
SEBEoBRAny,
ABYCHom TonOUCÍHO
i!:PACIFIKOVALI. KDYŽ
SE TOPÍTE, nECHOVÁTE
SE RACIonÁL Ě.

pomůcku. Malý nafukovaá míč, lehátko nebo
cokoli, co plave a u čeho máte ověřené, že vás
udrží nad hladinou. Když átíte, že už nemů-
žete, dvakrát fouknete co balonu, můžete se
o něj na chvíli opřít a odpočinout si.

A když si přece jen chci zaplavat trochu
dál na otevřenou vodu?
Na delší vzdálenosti si za sebe přivažte třeba
výraznou plovoucí OOj u na provázku. jednak
vám to pomůže, když vám dojdou síly a také
jste víc vidět, když plavete přes plavební drá-
hu. Většina přehrad je sjízdných, jezdí na nich
lodě, motorové čluny, plachetnice, až velké
parníky. Plavec je pro ně velmi snadno pře-
hlédnutelný. Asi nemusím dodávat, že moto-
rový člun jede idně i sto kilometrů v hodině.

Napadá vás ještě něco, na co si dát u vody
pozor?
Samozřejmě neskákejte do vody, kde ne-
znáte hloubku. Stejně tak nechoďte do vody
rozehřáti, organismus dostane šok a může
vypnout. Všichni jsme tyhle rady nejspíš
už slyšeli, ale bohužel je dost lidí naprosto
ignoruje. Stále se setkáváme se smrtelnými
případy při skocích po hlavě do vody.

Na sloužíte ve dne v noci. Čím člověk
musí projit, aby se stal vodním záchraná·
řem?
Če!cl. ~ výcvik na zvládání divoké vody, zá-
chr..ny z vodních válců, základy první pomoci.
Učí se vyhledávat osoby pomocí sonaru, musí
fT' ifikaci na řízení plavidel. je toho dost.

u šestnácti vodních ploch po celé

republice. Když se někomu něco stane u vody,
kde sloužíme, a vytočí 155, dispečeři to au-
tomaticky předávali nám, abychom zajisti-
li situaci před příjezdem záchranné služby.
U střežených vodních ploch máme mnohem
rychlejší dojezdový čas než sanitka.

Jsou vlastně vodní plochy a bazény v Česku
dostatečně zabezpečené?
Zlepšuje se to, čím dál víc ploch je krytých.
Na bazénech platí pravidla a vyhlášky, musí
tam být určitý počet plavčíků a je tam zaká-
zaný alkohol. Těžší je to u otevřených vodních
ploch, natož u řek. jsou nehlídané a alkohol
by tam nikdo ani neuhlídal.

K jakým případům na Orlíku nejčastěji
jezdíte?
Kromě úrazů ve vodě jezdíme také dost často
k zásahům na břehu - ke zlomeninám, náhlým
stavům, infarktům. Navíc sloužíme jako tech-
nická složka. Pomáháme vytahovat potopené
lodě nebo obracet převrácené plachetnice.

Kolik vás na to je?
Vcelku dost, zatím se nám daří pokrývat smě-
ny, i když kvalifikovaným lidem jsou u nás
dveře vždycky otevřené. Sloužíme ve dne
v noci a na směně musíme být vždy tři. Bývá
to většinou příjemně strávený čas v přírodě
u vody. Ale musíme být neustále ve střehu,
mít u sebe lékárničku a vysílačku a být připra-
vení jít kdykoli do akce.

Četla jsem na vašem webu, že to celé děláte
nezištně?
je to tak. Bereme si dovolenou z práce, aby-
chom mohli sloužit u vody. Většina z nás
vyrostla v dětském oddílu Vodní záchranné
služby Českého červeného kříže Prahy 15.
jsme zapálení do toho, co děláme, a baví nás
to. Máme rádi akci a vodu, a tak je pro nás
přirozené, že tam teď jezdíme ve svém volném
čase, a navíc dobrovolně pomáhat. ,


