
 
 

 

2011 

 
V  sobotu 8. října 2011 odstartoval v 11 hodin ve Vyšším Brodě a Rožmberku nad Vltavou 

již devátý ročník Krumlovského vodáckého maratonu. Žákovské kategorie měly start v kempu Na 
Pískárně.  

Pro naše vodní záchranáře z Českého Krumlova to letos začalo přípravami a plánováním již o 
měsíc dříve, protože byla bezpečnost závodníků na 36 km trase (z Vyššího Brodu) a 26 km trase (z 
Rožmberku) v naší odpovědnosti. Díky dobrovolníkům záchranářům z naší místní skupiny (15), vodním 
záchranářům z Rakouska (6) z Prahy (8) a z Českých Budějovic (4), ale i díky účasti 15 příslušníků HZS 
Jihočeského kraje se podařilo největší bezpečnostní akci roku na vodě zkoordinovat a zrealizovat.  
Náročnost zabezpečení Krumlovského vodáckého maratonu byla letos ještě více umocněna deštěm,  4˚C 
chladem a úbytkem záchranářů. Oproti loňskému roku se na akci podílelo jen 54 záchranářů všech 
zůčastněných složek, co je o 16 záchranářů méně! Důvodem nebyl nezájem záchranářů, ale ponížené 
finanční prostředky na naší oblast závodu. Řeka a závodníci nám podmínky také nijak neulehčovali. 
Řeka měla po dobu celého závodu konstatntní průtok 20m3 (poprvé za dobu existence závodu) a závodní 
dvojice Adam – Odvárko z Dukly Praha pokořili dvouhodinovou hranici časem 1:58,07. Závodu se 
zúčastnili profesionálové i amatéři celkem ze šestnácti zemí.  
Peloton závodníků zakončovala posádka sběrného plavidla Bukáček – Černá. Po čtyřech hodinách byl 
žlutý seekayak nejočekávanějším plavidlem pro prokřehlé záchranáře na všech jezech po Českém 
Krumlově. Poprvé v historii závodu bylo sběrné plavidlo, a tedy i konec závodu, v cíli po pouhých pěti 
hodinách.   

Musím konstatovat, že vodácký svátek – Krumlovský maraton byl díky nadšení, operativnosti 
a zkušenostem všech záchranářů zabezpečen na profesionální úrovni. Poděkování patří zejména Mírovi 
Maurerovi, Vláďovi Augstenovi, Honzovi Wimmerovi, Lotharovi Hieblovi, Ondrovi Novákovi a Petru 
Kočvarovi, ale i všem členům jejich týmů.  

 

Přehled provedených zásahů záchranných složek 
 

1) Nasazené záchranné síly a prostředky 
Celkem bylo vytvořeno 7 záchranných týmů působících na 10 pozicích možného ohrožení 

závodníků. Za pelotonem jelo 1 sběrné plavidlo, závod žactva byl zajištěn doprovodnou lodí, po celé 
trase závodu bylo zajištěno 1 vozidlo RLP a v cíli působila skupina ČČK. 
 

Přehled zdrojů záchranných sil a prostředků: 

Zdroj osoby vozidla čluny 

HZS JčK ČK 15 4 3 

VZS ČR 27 3 5 

VZS  Rakouska 6 2  

ZZS 3 1  

ČČK ČK 3   



2) Počty zásahů záchranných skupin 
- Na vodě: přibližně 175 zásahů. 
- Zdravotnická a lékařská pomoc: celkem poskytnuta 24 x pomoc 

o 3 x poskytnutí pomoci RLP (bez transportu)  
o v cíli: 

� 2 x řezné rány na článcích prstů, dlaní obou rukou horních končetin  
� 12 x krytí puchýřů, lokální ošetření- dlaně a prsty obou rukou horních končetin 
� 1 x odřenina levého bérce dolní končetiny  
� 1 x řezné poranění předloktí pravé horní končetiny 
� 1 x excize puchýře s krevním hematomem a sraženinou  
� 1 x řezno-sečná rána hlezna pravé dolní končetiny, bez otoku a hematomu 
� 2 x bolest hlavy 
� 1 x bolest zad 
 

3) Statistika zásahů záchranných skupin na vodě: 
Stanoviště záchrany Množství zásahů Poznámky 

Vyšší Brod 18  

Herbertov 6 
méně zásahů, ale více nebezpečné 
situace 

Rožmberk 1  

Větřní 10  

Papouščí skála 8  

Na rejchlích 15  

U liry 27  

Mrázkův mlýn 7  

Jelení lávka 83 nečekaný proud do leva 

Cíl pouze dopomoci  
  

4) Závěr 
 Bezpečnost závodu zajišťovalo o 16 záchranářů (2,5 týmu) méně než v loňském roce, o jednu 
sanitku méně a vrtulník byl pro potřeby záchrany zraněných nepoužitelný. To vše situaci bezpečnosti 
kolem závodu zkomplikovalo, ale nijak úroveň zabezpečení závodu nesnížilo. Naopak, v záchranných 
týmech HZS bylo začleněno více kvalitně vycvičených záchranářů na tekoucí vodě.  
 Sběrné plavidlo vyřadilo ze závodu 2 závodníky a doktor RLP řešil ze tří situací jednu vážnější – 
poškozený kolenní kloub (zraněná byla transportována do nemocnice soukromými prostředky).  
 O proti loňskému roku došlo ke 150% nárůstu převrácení plavidla (2010 – 75 x, 2011 – 175 x) a 
nutnosti zásahu záchranářů. Nemyslím si, že by byla nižší průměrná kvalita závodníků. Problémy 
způsobil větší průtok vody v korytu řeky a hlavně neodborně předělané koryto řeky pod jezem Jelení 
lávka.  
  

V Českém Krumlově dne 23.10.2011     ________Jaroslav TŮMA_______ 
                   bezpečnostní koordinátor 


