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Od autorów
Ta ksi¡»ka jest pierwszym w Polsce podr¦cznikiem w caªo±ci po±wi¦conym ratownictwu
w turystyce kajakowej. Starali±my si¦ obj¡¢ caªe spektrum turystycznego kajakarstwa
uprawianego w naszym kraju, aby ksi¡»ka byªa przydatna zarówno dla turystów pªywaj¡cych po jeziorach i maªych rzeczkach, jak i dla osób szukaj¡cych mocnych wra»e«
na Biaªce, Kamiennej czy alpejskich rzekach. Z tego wzgl¦du materiaª tu przedstawiony jest do±¢ obszerny i mo»e wykracza¢ poza w¡sko poj¦te zainteresowania osób
traktuj¡cych kajakarstwo bardzo rekreacyjnie. Uwa»amy jednak, »e wiedzy dotycz¡cej
bezpiecze«stwa nigdy nie jest za wiele. Nawet je±li komu± wydaje si¦, »e w czasie swoich
kajakowych w¦drówek nigdy nie spotka si¦ z niektórymi opisanymi tu sytuacjami, to
na pewno nie zaszkodzi zapozna¢ si¦ z do±wiadczeniami innych osób  nie b¦dziemy
wtedy zaskoczeni, gdy oka»e si¦, »e ró»ne rzeczy mog¡ si¦ na spªywie zdarzy¢. Je±li opisane tu wypadki pozostan¡ dla kogo± tylko teori¡, to tym lepiej. Tego wªa±nie »yczymy
wszystkim czytelnikom.
Wszystkie wady tej ksi¡»ki i ewentualne bª¦dy s¡ nasz¡ win¡. To, »e jest ich znacznie
mniej, ni» mogªoby by¢, zawdzi¦czamy osobom, które zadaªy sobie trud przejrzenia maszynopisu. Chcemy specjalnie podzi¦kowa¢ doktorowi Stanisªawowi Grodeckiemu (lekarzowi, uczestnikowi studenckich wypraw kajakowych w Karakoram i Alpy Australijskie)
i doktor El»biecie Saloni za konsultacje medyczn¡ oraz panu Jarosªawowi Piszczkowi,
Wiceprezesowi d.s. Szkolenia Krakowskiego Oddziaªu WOPR za cenne uwagi dotycz¡ce
praktycznej strony ratownictwa.
Materiaª przedstawiony w ksi¡»ce jest wynikiem pracy wielu osób dziaªaj¡cych w Federacji Akademickich Klubów Kajakowych. Do jego gromadzenia przyczynili si¦ te»
bezpo±rednio i po±rednio wszyscy bior¡cy udziaª w organizowanych przez Federacj¦
wyjazdach na górskie rzeki Europy i innych kontynentów. Przy opracowaniu znacznej cz¦±ci tej ksi¡»ki korzystali±my ze skryptów szkoleniowych FAKKaj. Materiaªy te
zostaªy wyliczone w spisie literatury.
Bardzo wa»n¡ inspiracj¡ byªy dla nas publikacje Alpiner Kajak Club, jednego z najbardziej znanych klubów kajakowych na ±wiecie. Wydana przez AKC ksi¡»ka Kanugefahren jest wzorcow¡ prac¡ dotycz¡c¡ ratownictwa w kajakarstwie górskim. Czytelników, którzy chcieliby si¦ z ni¡ zapozna¢ (istnieje polskie tªumaczenie), odsyªamy do
spisu literatury na ko«cu tej ksi¡»ki. Starali±my si¦ tam zestawi¢ prace po±wi¦cone
nie tylko ratownictwu w kajakarstwie, ale i szerzej poj¦tej pomocy przedlekarskiej. Zach¦camy wszystkich do przypominania sobie i poszerzania swoich wiadomo±ci z tego
zakresu.

Rozdziaª 1

Wprowadzenie
Kajakarstwo jest nierozerwalnie zwi¡zane z wod¡  »ywioªem obcym dla czªowieka,
który do swego »ycia potrzebuje powietrza. Brak tlenu przez czas dªu»szy ni» trzy-cztery
minuty mo»e spowodowa¢ nieodwracalne zmiany w mózgu czªowieka i by¢ przyczyn¡
±mierci. Dopóki organizm ludzki nie potra czerpa¢ tlenu z wody, dopóty uprawianie
kajakarstwa b¦dzie si¦ wi¡za¢ z niebezpiecze«stwem.
Rozpoznanie niebezpiecze«stwa  po to »eby je uwzgl¦dni¢ w planowaniu, a nast¦pnie omin¡¢ lub 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«.
Chcieli±my napisa¢ t¦ ksi¡»k¦ jako co± wi¦cej, ni» tylko podr¦cznik ratownictwa 
staramy si¦ traktowa¢ problematyk¦ bezpiecze«stwa w kategoriach pozytywnych: jako
umiej¦tno±¢ takiego organizowania spªywu, aby unikn¡¢ nieszcz¦±liwych wypadków.
Statystyki wypadków kajakowych pokazuj¡, »e ogromna wi¦kszo±¢ takich wydarze«
ma podªo»e w niewªa±ciwym post¦powaniu kajakarzy. Wynika z tego, »e bezpiecznego
uprawiania kajakarstwa mo»na si¦ nauczy¢.
W niektórych miejscach tej ksi¡»ki powtarzamy materiaª, który pojawia si¦ te»
w innych rozdziaªach. Jest to celowe. Wydaje nam si¦, »e nigdy nie mo»na przesadzi¢
z przypominaniem pewnych istotnych zasad post¦powania. Wsz¦dzie, gdzie to niezb¦dne, staramy si¦ opisywa¢ sytuacj¦ od pocz¡tku do ko«ca.
Ta ksi¡»ka 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 wód, po których chcemy pªywa¢.
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.
Podobnie jak z umiej¦tno±ciami kajakarskimi jest z technikami ratunkowymi. Wiedza teoretyczna nie jest tu wystarczaj¡ca. Metody asekuracji i ratownictwa trzeba systematycznie ¢wiczy¢, gdy» odpowiednie przeprowadzenie akcji ratunkowej zale»y nie
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tylko od wiedzy teoretycznej, ale i od okre±lonych umiej¦tno±ci praktycznych i ogólnej
sprawno±ci ratowników. Ka»da akcja ratunkowa stwarza pewne zagro»enie dla uczestnicz¡cych w niej osób, jest sytuacj¡ nieoczekiwan¡ i ekstremaln¡. Niew¡tpliwie jej powodzenie ma wi¦ksze szanse, je±li ratownicy prze¢wiczyli wcze±niej post¦powanie w
podobnych okoliczno±ciach.
Wiedza o bezpiecze«stwie nie jest wi¦c czym±, co mo»na opanowa¢ jednorazowo,
na kursie teoretycznym. Trzeba j¡ systematycznie powtarza¢ i utrwala¢, tak»e, a mo»e
zwªaszcza, przez ¢wiczenia praktyczne. Zakres takich ¢wicze« przedstawili±my w ostatnim rozdziale.

Rozdziaª 2

Bezpieczna organizacja
i przeprowadzenie spªywu
Podstaw¡ bezpiecze«stwa na ka»dym spªywie jest prawidªowe zaplanowanie w¦drówki
i odpowiednia organizacja grupy. Piszemy grupy, gdy» podstawowym warunkiem
bezpiecze«stwa jest niepªywanie samotnie. Je»eli to tylko mo»liwe, to bezpieczniej jest pªywa¢ w grupie co najmniej trzy- lub czteroosobowej, ni» np. we dwójk¦. Ju»
na etapie planowania imprezy nale»y wyznaczy¢ (wybra¢) kierownika grupy. Zasada

jednoosobowego kierownictwa jest podstaw¡ sprawnego i przede wszystkim
bezpiecznego przeprowadzenia spªywu. Nie chodzi tu zreszt¡ o poddawanie si¦

nadmiernym rygorom, lecz o przewidzenie sytuacji krytycznych. Sytuacj¡ krytyczn¡
mo»e by¢ spór o wybór miejsca na biwak, ale tak»e konieczno±¢ ratowania kolegi, który
wpadª w niebezpieczne miejsce. Szczególnie w tym drugim wypadku trudno wyobrazi¢
sobie narady i demokratyczne ustalanie sposobu pomocy. Ka»da akcja musi by¢ prowadzona szybko i zdecydowanie. Osoba podejmuj¡ca si¦ kierowania grup¡ musi

zdawa¢ sobie spraw¦ z odpowiedzialno±ci, jaka na niej spocznie. Najwa»niejszy aspekt tej odpowiedzialno±ci, to zapewnienie bezpiecze«stwa wszystkim
uczestnikom spªywu. Jest to zadanie bardzo powa»ne, którego prawidªowe wypeª-

nienie wymaga posiadania wiedzy teoretycznej (staramy si¦ j¡ przekaza¢ w tej ksi¡»ce)
i umiej¦tno±ci praktycznych, które mo»na sobie przyswoi¢ na odpowiednich kursach.

2.1 Planowanie spªywu
Decyzje rozstrzygaj¡ce o bezpiecze«stwie na spªywie podejmowane s¡ bardzo cz¦sto ju»
podczas planowania. Nierzadko po napotkaniu trudno±ci, lub prawidªowym rozpoznaniu warunków panuj¡cych na trasie trudno jest podj¡¢ na przykªad decyzj¦ o przerwaniu pªyni¦cia gªównie dlatego, »e taka mo»liwo±¢ nie zostaªa w ogóle wzi¦ta pod uwag¦
przy planowaniu wycieczki. Przy ka»dym planowaniu trzeba postawi¢ sobie pytanie 
a je±li co± nie wyjdzie, to co?  i rozpatrzy¢ ró»ne okoliczno±ci.
Trasa ka»dego spªywu powinna by¢ dopasowana do mo»liwo±ci uczestników (cz¦sto
s¡ to potencjalni uczestnicy, o których osoba planuj¡ca spªyw niewiele wie!) i do
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sprz¦tu, którym dysponujemy. Idealna sytuacja, w której mo»emy dobra¢ sprz¦t do
planowanej trasy, zdarza si¦ niestety bardzo rzadko.
Wybieraj¡c tras¦ spªywu trzeba ustali¢ nast¦puj¡ce okoliczno±ci:

• miejsca niebezpieczne i inne zagro»enia: zwracamy przy tym uwag¦ na liczb¦ i poªo»enie sztucznych progów, jazów i innych budowli hydrotechnicznych, nat¦»enie
»eglugi i spªawu drewna, trudno±¢ i uci¡»liwo±¢ szlaku, topogra¦ okolicy szlaku
(bagna? las? góry?), przewidywan¡ pogod¦;
• miejsca rozpocz¦cia i zako«czenia, tak»e alternatywne: dost¦pno±¢ ±rodków transportu, ª¡czno±¢ (z domem, ze sªu»bami medycznymi);
• ewentualny podziaª trasy na etapy, miejsca biwakowe: w razie dªu»szej wycieczki
nale»y zaplanowa¢ dni wypoczynku, okre±li¢ miejsca biwakowe i punkty zaopatrzenia;
• dost¦pno±¢ opieki medycznej: najbli»sze szpitale, apteki.
Do uczestników, trasy i sprz¦tu nale»y dopasowa¢ program imprezy. Pami¦tajmy,
»e du»y wpªyw na bezpiecze«stwo ma forma zyczna i samopoczucie uczestników. One
za± zale»¡ od takich czynników, jak zm¦czenie, gªód i pogoda. Planuj¡c spªyw nale»y
przewidzie¢ odpowiedni wypoczynek i wy»ywienie oraz czas na przeszkolenie uczestników w zakresie techniki manewrowania kajakiem i zasad bezpiecze«stwa. Planuj¡c
program trzeba te» przewidzie¢ skrajnie niekorzystn¡ pogod¦ oraz skrajnie nieodpornych i sªabych uczestników i zaplanowa¢ warianty trasy i programu uwzgl¦dniaj¡ce te
ograniczenia. W czasie przeprowadzania spªywu znamy wtedy ograniczenia: wariant
maksimum i wariant minimum (oraz ewentualnie mo»liwo±ci po±rednie) i mo»emy
elastycznie dopasowa¢ post¦powanie do bie»¡cej sytuacji.

2.2 Przeprowadzenie spªywu
Jak ju» zd¡»yli±my kilkakrotnie wspomnie¢, podstaw¡ bezpiecze«stwa jest przewidywanie i unikanie zagro»e«. Dlatego podstawowym zagadnieniem jest u±wiadomienie
uczestnikom spªywu ewentualnych zagro»e«  takie post¦powanie zmniejsza istotnie
prawdopodobie«stwo baªaganu i paniki w krytycznej sytuacji. Podstawowym zadaniem
osoby prowadz¡cej spªyw jest wi¦c bie»¡ce szkolenie uczestników z zakresu zasad bezpiecze«stwa na wodzie, techniki wiosªowania i manewrowania kajakiem, oraz upominanie
na wodzie osób niestosuj¡cych si¦ do zasad bezpiecze«stwa.
Podstawowe zasady bezpiecze«stwa mo»na uj¡¢ w nast¦puj¡cych punktach:

• Odpowiednie nastawienie uczestników: celem spªywu powinna by¢ przyjemno±¢,
zadowolenie i satysfakcja, a nie pokonanie za wszelk¡ cen¦ jakiego± dystansu, czy
jakich± trudno±ci. Robi¡c cokolwiek na siª¦ mo»emy spodziewa¢ si¦ kªopotów.
• Informacja i instrukta».

 Spªyw powinna prowadzi¢ odpowiednio przeszkolona kadra.
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 Na pocz¡tku spªywu nale»y przeprowadzi¢ szkolenie z manewrowania kaja-

kiem oraz oceni¢ umiej¦tno±ci poszczególnych uczestników  ocen¦ t¦ wykorzystujemy przy doborze zaªóg i ustalaniu szyku. Szkolenie nale»y powtarza¢
i uzupeªnia¢ w miar¦ potrzeby w trakcie spªywu.

 Znajomo±¢ kajakowych znaków sygnalizacyjnych (patrz strona 10).
 Znajomo±¢ znaków sygnalizacyjnych stosowanych na szlakach »eglownych:
nale»y zna¢ znaki sygnalizacyjne stosowane przez jednostki pªywaj¡ce na
szlakach »eglownych. Absolutne minimum to:

∗ znaki wzywania pomocy (patrz strona 10);
∗ sygnaªy zmiany kursu:
 Zmieniam kurs w prawo : 1 krótki d¹wi¦k
 Zmieniam kurs w lewo : 2 krótkie d¹wi¦ki
 Moja maszyna pracuje wstecz : 3 krótkie d¹wi¦ki
 Niebezpiecze«stwo zderzenia : seria krótkich d¹wi¦ków
 Zatrzymajcie natychmiast statek : 1 krótki, 1 dªugi, 2 krótkie d¹wi¦ki

 Odprawa: ka»dy etap pªyni¦cia powinien by¢ poprzedzony odpraw¡, na której nale»y omówi¢ planowan¡ tras¦ (ze szczególnym uwzgl¦dnieniem
zagro»e«) i szyk pªyni¦cia. W czasie odprawy kadra powinna skontrolowa¢
stan sprz¦tu, zwracaj¡c baczn¡ uwag¦ na stan sprz¦tu asekuracyjnego.

• Prawidªowa organizacja pªyni¦cia.

 Ka»da grupa zawsze powinna pªyn¡¢ w szyku, co znaczy, »e wszystkie osa-

dy znajduj¡ si¦ mi¦dzy kajakiem prowadz¡cego, a kajakiem zamykaj¡cego.
Osady prowadz¡cej nie mo»na wyprzedza¢. Ona reguluje tempo pªyni¦cia i
okre±la jego czas. Za osad¡ zamykaj¡c¡ nikt nie mo»e pozostawa¢ 
osada ta wiezie reperaturk¦ i apteczk¦. Na rzekach gdzie ze wzgl¦du na przeszkody i liczb¦ zakr¦tów zdarza si¦, »e osada nie widzi w pewnych okresach
osady nast¦pnej, powinni±my oprócz osady zamykaj¡cej wyznaczy¢ drug¡
osad¦, która b¦dzie poprzedzaªa osad¦ zamykaj¡c¡. Jej zadanie polega na
tym, aby w razie wywrotki lub awarii sprz¦tu osady zamykaj¡cej, osada ta
nie pozostaªa sama.
W zale»no±ci od warunków na trasie, rodzaju imprezy i kwalikacji uczestników mo»na stosowa¢ szyk zwarty, ±cisªy i dowolny.
Szyk zwarty, polegaj¡cy na tym, »e kajaki pªyn¡ jeden za drugim w ustalonej odlegªo±ci (np. 3 do 5 dªugo±ci kajaka), stosujemy w trudnych warunkach
(du»a fala, przeszkody na trasie gro»¡ce wywrotk¡, przenoski, mo»liwo±¢ zabª¡dzenia). Zalet¡ tego szyku, poza mo»liwo±ci¡ zmniejszenia niebezpiecze«stwa, jest mo»liwo±¢ przekazywania umiej¦tno±ci wyboru wªa±ciwej drogi
pªyni¦cia i prawidªowej techniki pokonywania przeszkód. Na szlakach »eglugowych o du»ym ruchu pªyniemy zawsze w szyku zwartym. Na jeziorach
cz¦sto stosujemy szyk grupowy tzn. osady pªyn¡ w szyku zwartym po dwie
lub trzy obok siebie. Poprawia to zdecydowanie zwarto±¢ grupy, dyscyplin¦
pªyni¦cia, uªatwia prowadz¡cemu czuwanie nad wszystkimi uczestnikami.
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Szyk ±cisªy: poszczególne osady pªyn¡ w ustalonej przez prowadz¡cego ko-

lejno±ci. Szyk ten stosujemy gdy wyst¦puj¡ braki w umiej¦tno±ciach uczestników lub gdy niektóre osoby dezorganizuj¡ przebieg pªyni¦cia, stwarzaj¡c
zagro»enie. Osadom takim wyznaczamy miejsce bezpo±rednio za prowadz¡cym, który reguluje tempo i czas pªyni¦cia  jest to element mobilizuj¡cy
dla sªabych zaªóg. W szyku ±cisªym pªyniemy równie» wtedy, gdy warunki wymagaj¡ opieki wprawniejszych zaªóg nad nowicjuszami, wzgl¦dnie gdy
zale»y nam na tym, by pewne osoby lub wieziony przez nie baga» znalazª
si¦ jak najszybciej na miejscu biwakowania (np. wachta, sprz¦t kuchenny).
W szyku dowolnym osady pªyn¡ mi¦dzy prowadz¡cym a zamykaj¡cym w
dowolnej kolejno±ci. Przestrzegamy jednak podstawowej zasady, »e prowadz¡cy pªynie pierwszy, a zamykaj¡cy ostatni.
W praktyce stosuje si¦ cz¦sto szyki o formach mieszanych, np. szyk ±cisªy
dla trzech pierwszych osad, a dla pozostaªych dowolny.
Raz jeszcze nale»y powtórzy¢, »e zawsze pªyniemy w szyku, to znaczy, »e
nie mo»e by¢ tak, by uczestnicy wyprzedzali prowadz¡cego spªyw lub zostawali za zamykaj¡cym. Wymieniona reguªa jest wa»na dla ka»dego
rodzaju i typu spªywu. Jedynie ±cisªe jej stosowanie mo»e zapewni¢ bezpiecze«stwo i wspóªprac¦ caªej grupy spªywowej. Najbardziej niebezpieczne
sytuacje powstaj¡ z powodu nadmiernego rozci¡gni¦cia si¦ pªyn¡cej grupy.
Rozpi¦to±¢ szyku maªej grupy powinna si¦ mie±ci¢ w granicach do 20
minut, w zale»no±ci od trasy i czasu pªyni¦cia. W spªywach masowych, je»eli
nie stosuje si¦ podziaªu na maªe grupy pªyn¡cych, to szyk b¦dzie bardziej
rozwarty, czasem do kilku godzin. W spªywach tego typu co jaki± czas (np.
co godzin¦) winny pªyn¡¢ osady z reperaturk¡ i apteczk¡, wzgl¦dnie punkty
pomocy winny si¦ znajdowa¢ na brzegach.

 Osady sªabsze lub posiadaj¡ce gorszy sprz¦t nale»y rozmieszcza¢ mi¦dzy
osadami silniejszymi, z wi¦kszym do±wiadczeniem.

 Nale»y udziela¢ pomocy osadom sªabszym lub mniej do±wiadczonym, demonstrowa¢ i nadzorowa¢ pokonywanie przeszkód oraz asekurowa¢ trudniejsze i bardziej niebezpieczne miejsca.

 Trzeba dba¢ o odpowiedni dobór zaªóg, w miar¦ mo»liwo±ci wyrównuj¡c ich
poziom. Nale»y te» zadba¢ o odpowiednie wykorzystanie sprz¦tu asekuracyjnego i ratunkowego.

• Zapewnienie odpowiedniego wypoczynku i wy»ywienia: nale»y organizowa¢ dzie«
wypoczynku co 34 dni pªyni¦cia, dba¢ o regularno±¢ i odpowiedni¡ jako±¢ (kaloryczno±¢ i warto±¢ od»ywcz¡) posiªków.
• Przeprowadzanie rozgrzewki. Je»eli spodziewamy si¦ intensywnego wysiªku na
rzece, to przed pªywaniem nale»y przeprowadzi¢ rozgrzewk¦. Wªa±ciwe rozgrzanie mi¦±ni, zwªaszcza w górnych partiach tuªowia, przygotuje je do obci¡»e« jakim
zostan¡ poddane podczas wiosªowania i uchroni kajakarza przed ró»nymi kontuzjami. Podczas przerw w pªyni¦ciu (spowodowanych na przykªad zakªadaniem
asekuracji, b¡d¹ ogl¡daniem nieznanego odcinka rzeki) rozgrzane wiosªowaniem
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mi¦±nie szybko stygn¡, dlatego te» wskazane jest przed ponownym wej±ciem do
kajaka ponowne (z pewno±ci¡ krótsze) ich rozgrzanie.

• Odpowiedni dobór czasu pªyni¦cia, który powinien by¢ dostosowany do ró»nej odporno±ci psychozycznej uczestników spªywu. Wa»ne jest te», aby ko«czy¢ pªyni¦cie przed zapadni¦ciem zmroku. Pªywanie po ciemku jest zawsze niebezpieczne,
gdy» ka»da akcja ratunkowa jest wtedy znacznie trudniejsza do przeprowadzenia,
a wzajemna asekuracja osad  praktycznie niemo»liwa.
• Absolutne przestrzeganie zasady niespo»ywania alkoholu w czasie pªyni¦cia. Nale»y te» pilnowa¢ aby uczestnicy nie pªywali kajakiem i nie k¡pali si¦ po spo»yciu
alkoholu.
• Opieka nad apteczk¡, która powinna by¢ zawsze gotowa do u»ycia.
Oprócz bezpiecznej organizacji pªyni¦cia powinni±my te» dba¢ o bezpiecze«stwo na
biwaku i wªa±ciwe przygotowywanie posiªków.

• Rozs¡dna organizacja k¡pieli, to podstawowy warunek bezpiecze«stwa. Temu zagadnieniu po±wi¦cony jest rozdziaª Toni¦cie  patrz strona 12.
• Przy przechowywaniu i przygotowywaniu jedzenia nale»y przestrzega¢ podstawowych zasad higieny. Nie kupowa¢ i nie spo»ywa¢ produktów podejrzanych co do
stanu i pochodzenia: nie±wie»ego mi¦sa, uszkodzonych konserw, produktów przeterminowanych, brudnych jajek. Dba¢ o staranne przygotowywanie posiªków.
• Nie pi¢ nieprzegotowanej, a tym bardziej brudnej wody. W najgorszym wypadku
nale»y podejrzan¡ wod¦ gotowa¢ przez co najmniej 10 minut.
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Rozdziaª 3

Niebezpieczne sytuacje
Rozmaite niebezpieczne sytuacje zwi¡zane z uprawianiem kajakarstwa mo»na w zasadzie podzieli¢ na trzy grupy:

• sytuacje gro»¡ce utoni¦ciem,
• zagro»enia zwi¡zane z obni»eniem temperatury ciaªa,
• inne wypadki.
W tym rozdziale zajmiemy si¦ pierwsz¡ i drug¡ grup¡ zagro»e«. S¡ one bezpo±rednio
zwi¡zane z istot¡ kajakarstwa jako sportu wodnego. Innym zagro»eniom po±wi¦cony
jest rozdziaª Udzielanie pierwszej pomocy, rozpoczynaj¡cy si¦ na stronie 61.

3.1 Organizacja akcji ratunkowej
W wypadkach gro»¡cych utoni¦ciem niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Ka»dy bª¡d mo»e by¢ przyczyn¡ utraty zdrowia, a nawet
»ycia czªowieka, dlatego te» na ka»dym kajakarzu, a zwªaszcza na osobach prowadz¡cych imprezy kajakowe spoczywa szczególna odpowiedzialno±¢.
Wypadek jest niespodziewany zarówno dla oary jak i dla obserwatorów. Rozpoznanie powagi sytuacji cz¦sto nie jest ªatwe. Je»eli ±miertelne niebezpiecze«stwo zagra»aj¡ce oerze 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 mog¡ sko«czy¢ si¦ ±mierci¡ lub
kalectwem oary wypadku.

Akcj¡ ratunkow¡ musi kierowa¢ opanowana i rozwa»na osoba!
W czasie akcji 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.
9
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Przy omawianiu wszystkich zagro»e« zwi¡zanych bezpo±rednio z kajakarstwem stosowa¢ b¦dziemy ten sam schemat: opiszemy sytuacj¦ stwarzaj¡c¡ zagro»enie, sposoby
unikni¦cia zagro»enia, pomoc, jakiej udzieli¢ mo»e sobie osoba zagro»ona i w ko«cu
pomoc, jakiej mog¡ jej udzieli¢ inni.

3.1.1 Sygnaªy wzywania pomocy
Na szlaku »eglugowym stosuje si¦ nast¦puj¡ce sygnaªy wzywania pomocy:
1. Nieprzerywany d¹wi¦k dowolnego mgªowego przyrz¡du sygnalizacjnego lub powtarzane serie uderze« w dzwon. Przyrz¡d mgªowy (róg mgªowy) jest to mosi¦»na
tuba, w której sygnaª d¹wi¦kowy powstaje w wyniku wdmuchiwania powietrza
przez ustnik. Powinien on wchodzi¢ w skªad wyposa»enia kajakarza pªywaj¡cego
po morzu.
2. Rakiety lub pociski wyrzucaj¡ce czerwone gwiazdy, wystrzeliwane pojedynczo
w krótkich odst¦pach czasu.
3. Sygnaª SOS, skªadaj¡cy si¦ z grupy · · · − − − · · · (alfabet Morse'a), nadawany za
pomoc¡ dowolnego sposobu sygnalizacji, np. ±wiatªem lub gwizdkiem.
4. Sygnaª, skªadaj¡cy si¦ z kwadratowej agi i umieszczonej nad ni¡ lub pod ni¡
kuli lub przedmiotu podobnego do kuli.
5. Zataczanie kr¦gów ag¡ lub innym podobnym przedmiotem.
6. Pªomie« na statku, np. pal¡ca si¦ beczka smoªy, oleju.
7. Rakieta spadochronowa lub pochodnia r¦czna, pal¡ca si¦ czerwonym pªomieniem.
8. wiatªa, którymi zatacza si¦ kr¦gi.
9. Powolne i powtarzaj¡ce si¦ podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok.
10. Sygnaªy d¹wi¦kowe:

•  Wzywam pomocy : powtarzaj¡ce si¦ dªugie d¹wi¦ki
•  Czªowiek za burt¡ : seria podwójnych d¹wi¦ków

3.1.2 Sygnaªy stosowane przez kajakarzy
Sygnaªy wzywania pomocy przez kajakarza
1. Szybkie, powtarzane podnoszenie i opuszczanie przedramion uniesionych nad gªow¦ (Rys. 3.1  1);
2. Powolne, powtarzane podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych
w bok.
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3. Sygnaª dawany wiosªem; powolne podnoszenie i opuszczanie wiosªa trzymanego
obur¡cz nad gªow¡.
4. Sygnaª dawany czerwonym lub pomara«czowym materiaªem, np.: swetrem, kurtk¡, kamizelk¡ ratunkow¡.
5. Sygnaª d¹wi¦kowy, wzywanie pomocy gªosem, gwizdkiem, itp.
6. Sygnaª ±wietlny: do nadawania mo»na wykorzysta¢ lusterko w dzie« sªoneczny
lub latark¦ w dzie« pochmurny.
Pªywanie turystyczne w nocy po wodach ±ródl¡dowych jest zabronione. Jednak
w wypadku wzywania pomocy w nocy nale»y posªugiwa¢ si¦ latark¡, gwizdkiem
lub gªosem.
7. Sygnaª przez zataczanie kóª latark¡ trzyman¡ w r¦ku.
8. Sygnaª SOS (· · · − − − · · ·) dawany latark¡ lub gwizdkiem.

1

4

2

5

3

6

Rys. 3.1: Sygnaªy stosowane na rzece: 1: pomocy! czªowiek w niebezpiecze«stwie,
2: stop, 3: uwaga! miejsce niespªywalne, 4: pªyniemy, 5: pªyn¡¢ lew¡ stron¡, 6: pªyn¡¢ praw¡ stron¡

Inne sygnaªy stosowane w czasie spªywu
Sygnaªy stosowane do komunikacji w czasie pªyni¦cia s¡ przedstawione na Rys. 3.1.
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Do mnie! Czªowiek w niebezpiecze«stwie! Szybkie i powtarzane podnoszenie
i opuszczanie przedramion uniesionych nad gªow¦ (Rys. 3.1  1);

Stop! Niebezpieczne miejsce

wiosªo podniesione poziomo nad gªow¦ (Rys. 3.1  2)
lub obie r¦ce podniesione nieruchomo pionowo nad gªow¦,

Miejsce niespªywalne, przenoska

r¦ce skrzy»owane nad gªow¡ (Rys. 3.1  3),

Pªyniemy

wiosªo podniesione pionowo do góry (Rys. 3.1  4),

Pªyniemy lew¡ stron¡

wiosªo podniesione skosem w lewo do góry (Rys. 3.1  5),
lub lewa r¦ka podniesiona skosem do góry,

Pªyniemy praw¡ stron¡

wiosªo podniesione skosem w prawo do góry (Rys. 3.1  6),
lub prawa r¦ka podniesiona skosem do góry,

3.2 Toni¦cie
W tym miejscu opiszemy ogólnie przyczyny i okoliczno±ci toni¦cia, oraz sposoby pomocy osobie ton¡cej. Nie b¦dziemy na razie skupia¢ si¦ na wypadkach zwi¡zanych
bezpo±rednio z kajakarstwem  omówimy raczej sytuacje, które mog¡ si¦ przydarzy¢
osobie k¡pi¡cej si¦, wspominaj¡c o kajakach tylko tam, gdzie jest to niezb¦dne. Toni¦cie
spowodowane przewróceniem si¦ lub zaklinowaniem kajaka opiszemy w dalszej cz¦±ci
rozdziaªu.

3.2.1 Przyczyny toni¦cia
K¡piel lub zabawa w wodzie, to forma rekreacji nierozerwalnie zwi¡zana ze spªywem
kajakowym. Wej±cie do wody stwarza jednak zawsze zagro»enie, z którym nale»y si¦
liczy¢. Szczególnie gro¹ne sytuacje wyliczymy poni»ej. Wi¦kszo±¢ opisów zawiera te» sugestie, jak mo»na opisywanej sytuacji unikn¡¢, lub jak zminimalizowa¢ jej niekorzystne
nast¦pstwa. Sposoby ratowania ton¡cego opisane s¡ w nast¦pnym podrozdziale.

Niedostateczne umi¦j¦tno±ci pªywania w danych warunkach. Jest to bardzo sze-

roka kategoria, obejmuj¡ca pªywanie przy zªej pogodzie, w zimnej wodzie, pªywanie zbyt daleko od brzegu, pªywanie w zbyt trudnej wodzie (np. górskiej rzece).
Nale»y pami¦ta¢, »e woda jest »ywioªem niebezpiecznym i swoje siªy musimy
zawsze ocenia¢ z du»ym marginesem bezpiecze«stwa, licz¡c si¦ z mo»liwo±ci¡
nerwowego zachowania w sytuacji krytycznej.

Pªywanie pod wpªywem alkoholu jest najcz¦stsz¡ chyba w Polsce przyczyn¡ uto-

ni¦¢. Truizmem jest przypominanie, »e alkohol, nawet w niewielkiej ilo±ci mo»e
powodowa¢ ogromne zmiany w funkcjonowaniu organizmu  zarówno w sferze
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zycznej, jak i psychicznej. Zwi¦ksza on zagro»enie utraty równowagi, szoku termicznego, utraty siª, a jednocze±nie znacznie ogranicza umiej¦tno±¢ rozpoznania
i oceny stopnia niebezpiecze«stwa. Nawet wej±cie do wody po wypiciu jednego
piwa w upalny dzie« mo»e sko«czy¢ si¦ tragicznie. Albo alkohol, albo k¡piel
i pªywanie kajakiem. Od tej reguªy nie mo»e by¢ wyj¡tków.

Wstrz¡s termiczny mo»e nast¡pi¢ przy nagªym obni»eniu temperatury otoczenia

ciaªa i zmianie szybko±ci oddawania ciepªa przez skór¦. Ma to miejsce np. przy
wpadni¦ciu do wody w czasie wywrotki w upalny dzie« lub przy skoku do wody po dªugotrwaªym opalaniu si¦ na pla»y. Przy takim ochªodzeniu wyst¦puje
skurcz powierzchniowych naczy« krwiono±nych i krew odpªywaj¡c nagle do naczy« gª¦bokich powoduje przeci¡»enie serca, niedotlenienie mózgu, co jest przyczyn¡ utraty przytomno±ci i ±mierci w wodzie. Wstrz¡s termiczny mo»e powsta¢
przy zanurzeniu tylko cz¦±ci ciaªa (np. nóg), dlatego te» przed wej±ciem do wody
nale»y organizm stopniowo ochªodzi¢ przez ochlapanie karku, klatki piersiowej,
brzucha, ud. Ochªodzenie organizmu przez ochlapanie si¦ wod¡ lub wykonanie
eskimoski jest te» bardzo wskazane przy pªywaniu w ciepªy dzie« po rzece górskiej. Zabezpieczamy si¦ wtedy przed szokiem termicznym, który mo»e wyst¡pi¢
po niespodziewanej wywrotce. Trzeba pami¦ta¢, »e wstrz¡s termiczny mo»e tak»e
wyst¡pi¢ u osób zupeªnie zdrowych, b¦d¡cych w znakomitej kondycji zycznej.

Nadmierne ozi¦bienie organizmu. Mo»e by¢ ono spowodowane zbyt dªugim prze-

bywaniem w zbyt zimnej wodzie lub nawet zmarzni¦ciem na powietrzu na skutek
niewªa±ciwego ubrania. Pierwszym objawem ozi¦bienia jest uczucie marzni¦cia;
organizm usiªuje broni¢ si¦ przed oddawaniem ciepªa  wynikiem tego s¡ m.in.
skurcze mi¦±ni i skurcze skóry tzw. g¦sia skórka. Nast¦pnie pojawiaj¡ si¦ dreszcze oraz skurcze mi¦±ni twarzy (szcz¦kanie z¦bami), ciaªo blednie, krew odpªywa
do naczy« gª¦bokich, zwi¦ksza si¦ jej ci±nienie. Przedªu»enie takiego stanu powoduje niedotlenienie mózgu, omdlenie i utoni¦cie. Caªe zjawisko wychªodzenia
opisane jest dokªadnie w rozdziale Wychªodzenie organizmu, rozpoczynaj¡cym
si¦ na stronie 44.

Wchodzenie do wody przy schorzeniach lub wadach serca, zmysªu równowagi,

lub po niedawno przebytych chorobach. U osób z wadami serca przy wej±ciu
do wody mo»e nast¡pi¢ nagªe omdlenie i w razie braku pomocy  utoni¦cie.
Zaburzenia zmysªu równowagi objawiaj¡ si¦ utrat¡ orientacji pod wod¡, nawet
na niewielkiej gª¦boko±ci. Osoba z takim schorzeniem nie zdaje sobie sprawy,
gdzie jest góra, a gdzie dóª i nie mo»e wydosta¢ si¦ z wody.

Skurcze s¡ to zaburzenia w pracy mi¦±ni (lub ich grup) objawiaj¡ce si¦ dªugotrwaªym, równomiernym napi¦ciem powoduj¡cym silny ból i uniemo»liwiaj¡cym ruch.
Najcz¦±ciej wynika to z utrudnienia odprowadzenia produktów przemiany materii
przez zmniejszenie kr¡»enia krwi, np. przy przechªodzeniu mi¦±nia wykonuj¡cego
znaczn¡ prac¦. Powstaniu skurczów sprzyja zm¦czenie, zmarzni¦cie, wpªyni¦cie
w zimne pr¡dy, k¡piel po obtym posiªku, obecno±¢ alkoholu we krwi. Skurcze
mog¡ by¢ przyczyn¡ toni¦cia, je±li pªywaj¡cy wpada w panik¦ i nie wie, jak si¦
od nich uwolni¢. W wi¦kszo±ci wypadków odpowiedni masa» powoduje ust¡pienie
skurczu.
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Podstawow¡ zasad¡ jest spokojne zachowanie. Je»eli nie wpadniemy
w panik¦, to skurcz nie jest najcz¦±ciej niebezpieczny.
Najcz¦±ciej wyst¦puj¡ skurcze mi¦±ni ±ródstopia, ªydki, uda, brzucha, palców,
krtani. Przed przyst¡pieniem do wykonywania masa»u nale»y odwróci¢ si¦ na
plecy. W wypadku skurczu mi¦±ni ±ródstopia nale»y zgina¢ i prostowa¢ nog¦
w stawie skokowym. Przy skurczach mi¦±ni ªydki pomaga zwykle masa» palcami
(silne uciskanie). Ze skurczami mi¦±ni uda lub obu ud radzimy sobie nast¦puj¡co:
ujmujemy r¦kami za podudzie, silnie przyci¡gamy do po±ladków i prostujemy.
Czynno±ci te powtarzamy do ust¡pienia skurczu. Skurcz mi¦±ni brzucha mo»na
zlikwidowa¢ przez przyci¡ganie obur¡cz kolan do brzucha (zginaj¡c nogi w stawie biodrowym i kolanowym) i ich prostowanie. Stosunkowo niegro¹ne s¡ skurcze palców r¦ki  nie uniemo»liwiaj¡ one pªyni¦cia. Ust¦puj¡ po zastosowaniu
zwierania i rozwierania dªoni w pi¦±¢. Jednym z najgro¹niejszych skurczów jest
skurcz krtani. Uniemo»liwia on oddychanie i powoduje silny ból. Mo»e by¢ spowodowany przez zakrztuszenie si¦ wod¡ (przyczyna zewn¦trzna) lub wyst¡pi¢ jako
reakcja organizmu na zatrucie dwutlenkiem w¦gla przy dªugim i cz¦stym nurkowaniu (przyczyna wewn¦trzna). Sposób post¦powania: wykonuj¡c ruchy przeªykania
zmniejszamy napi¦cie mi¦±ni  umo»liwia to wykonanie oddechu. Masa» okolicy
krtani prowadzi si¦ palcem wskazuj¡cym i kciukiem, ruch mocniejszy w kierunku brody  z powrotem sªabszy. Równocze±nie przez chrz¡kanie i wypluwanie
usuwamy wod¦.

Wiry. S¡ one szczególnie niebezpieczne dla pªywaków nieopanowanych, szybko wpa-

daj¡cych w panik¦. Je»eli nie mo»na unikn¡¢ dostania si¦ w zasi¦g wiru, nale»y
pªyn¡¢ mo»liwie pªasko, blisko powierzchni wody  utrudnia to wci¡gni¦cie przez
wir  i szybkimi ruchami stara¢ si¦ odpªyn¡¢ na bezpieczn¡ odlegªo±¢. Trzeba
pªyn¡¢ zgodnie z ruchem obracania si¦ wiru, aby nie pokonywa¢ siªy wody. Gdy
to si¦ mimo wszystko nie udaje, nie nale»y stara¢ si¦ utrzyma¢ za wszelk¡ cen¦ na
powierzchni. Wi¦kszo±¢ wirów nie si¦ga gª¦biej ni» 45 metrów. Po zanurkowaniu
(wci¡gni¦ciu przez wir) nale»y doj±¢ do dna i odepchn¡¢ si¦ nogami w kierunku pr¡du wody  wypªyniemy poza wirem, który ma ksztaªt lejka z w¦»szym
ko«cem na dole i tam siªa wci¡gaj¡ca oraz zasi¦g s¡ najmniejsze.

Brodzenie w rzece. Szczególnie w du»ych rzekach woda stosunkowo pªytka mo»e

s¡siadowa¢ z gª¦bi¡. Taka sytuacja wyst¦puje na przykªad na przykosach: ªawicach przypominaj¡cych w przekroju wzdªu» koryta rzeki góry ªagodnie wznosz¡ce
si¦ do pewnego momentu, a nast¦pnie gwaªtownie opadaj¡ce. Zbocze nachylone
ªagodnie skierowane jest w kierunku pod pr¡d, a zbocze strome  z pr¡dem.

Rys. 3.2: Przekrój przykosy
Je»eli brodzimy po przykosie id¡c w dóª rzeki, to mo»emy (szczególnie w niezbyt
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przejrzystej wodzie) przeoczy¢ grzbiet ªawicy i gwaªtownie zapa±¢ si¦ w gª¦bi¦.
Nurt rzeki znosi nas wtedy na coraz gª¦bsz¡ wod¦, a zapadaj¡cy si¦ piasek na
stromym zboczu ªawicy utrudnia odzyskanie równowagi. Nast¦pstwem tego mo»e
by¢ panika i utoni¦cie. Piasek mo»e by¢ te» grz¡ski  szczególnie na kra«cach ªawicy s¡siaduj¡cych z gª¦bi¡. Wnioski: nale»y unika¢ brodzenia w du»ych rzekach,
szczególnie, je±li woda jest m¦tna (wezbrana). W razie ze±li¹ni¦cia si¦ z kraw¦dzi ªawicy nale»y zachowa¢ spokój i najlepiej nie stara¢ si¦ wraca¢ do miejsca,
z którego spadli±my. Rozs¡dniej jest pªyn¡¢ do brzegu.

Skakanie do nieznanej wody Skakanie do nieznanej wody, zwªaszcza na gªow¦ jest

lekkomy±lno±ci¡ i dowodem braku wyobra¹ni. Woda mo»e by¢ pªytka, gª¦boko±¢
mogªa ulec zmianie nawet w przeci¡gu kilka godzin. Na dnie mog¡ spoczywa¢
zatopione przedmioty i niewidoczne gªazy. Skok do wody mo»e si¦ zako«czy¢
kontuzj¡ gªowy, twarzy, lub nawet zªamaniem kr¦gosªupa. W czasie akcji ratunkowej po takim wypadku nale»y zwraca¢ szczególn¡ uwag¦ na obchodzenie si¦
z osob¡ ratowan¡. Nale»y j¡ wydobywa¢ z wody i przenosi¢ bardzo ostro»nie,
zwracaj¡c szczególn¡ uwag¦ na unieruchomienie szyjnego odcinka kr¦gosªupa.

Przecenianie swoich siª i umiej¦tno±ci. Nale»y zawsze unika¢ odpªywania dale-

ko od brzegu. Pogoda mo»e si¦ nagle zmieni¢, mo»e wyst¡pi¢ skurcz, osªabienie
itd. Na spªywie dysponujemy zawsze kajakiem, lub kanadyjk¡, nie jeste±my te»
samotni. Je»eli chcemy na przykªad podj¡¢ prób¦ przepªyni¦cia na poblisk¡ wysp¦, to zawsze nale»y poprosi¢ kogo± o asekuracj¦ w kajaku. Wskazane jest, aby
asekurowaªa nas wi¦cej ni» jedna osoba, a w asekuruj¡cych ªodziach byªo tyle
wolnych miejsc, ile osób pªynie wpªaw.

Nieodpowiednia zabawa. Woda jest zawsze »ywioªem niebezpiecznym. Lekkomy±l-

na zabawa, przytapianie, wpychanie do wody niespodziewaj¡cej si¦ niczego osoby
stoj¡cej na brzegu, czy wreszcie wrzucanie kogo± do wody, mo»e si¦ zako«czy¢
bardzo nieprzyjemnie. Przy organizowaniu tradycyjnych chrztów kajakowych,
poª¡czonych z wrzucaniem do wody, nale»y odpowiednio wybra¢ miejsce i pomy±le¢ o asekuracji. Wybór miejsca wymaga wiele wyobra¹ni  pomy±lmy zawsze
o odpowiedniej gª¦boko±ci wody (najlepiej nieco powy»ej pasa), o uksztaªtowaniu dna (traenie gªow¡ w kamie« mo»e spowodowa¢ bardzo powa»ny uraz) i o
ewentualnych zanieczyszczeniach dna (jeden z naszych kolegów miaª nog¦ w gipsie przez póª roku po bardzo gª¦bokim rozci¦ciu stopy w wyniku nast¡pienia na
szkªo po tym jak wrzucono go do wody).

Miejsca z wodorostami. W miejscach z wodorostami nale»y pªyn¡¢ pªasko, wycofa¢

si¦ t¡ sam¡ drog¡, któr¡ si¦ wpªyn¦ªo, unika¢ gwaªtownych ruchów (szczególnie
nogami). Ulegni¦cie panice mo»e tylko utrudni¢ sytuacj¦, powoduj¡c dalsze zapl¡tywanie si¦ lub pokaleczenie przez ostre podwodne ro±liny. W razie paniki
i nieskoordynowanych ruchów ªatwo te» zachªysn¡¢ si¦ szlamem. Gdy niemo»liwe jest wycofanie si¦ z niebezpiecznego miejsca, nale»y odwróci¢ si¦ na plecy i,
utrzymuj¡c na powierzchni ostro»nymi ruchami, woªa¢ o pomoc. W miejscach
zaro±ni¦tych wodorostami nie nale»y pªywa¢ »abk¡.

Zimne pr¡dy. Najcz¦±ciej popeªnianym bª¦dem przy natraeniu na zimny pr¡d jest
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zwi¦kszenie tempa pªyni¦cia i przez to dodatkowe obci¡»enie mi¦±ni. Sprzyja to
powstaniu skurczów. Zachowanie spokoju i zawrócenie na cieplejsz¡ wod¦ jest
najbardziej rozs¡dnym post¦powaniem w takiej sytuacji.

Podpªywanie do zakotwiczonych lub przepªywaj¡cych statków. Podpªywanie
do przepªywaj¡cych lub zakotwiczonych statków jest szczególnie niebezpieczne.
Przy jednostkach zakotwiczonych na rzece wyst¦puj¡ pr¡dy wci¡gaj¡ce pod dno
statku. W pobli»u pªyn¡cego statku zawsze istnieje niebezpiecze«stwo ±mierci lub
kalectwa przez uderzenie ªopatami ±ruby nap¦dowej.

Nagªa zmiana warunków na wodzie. Szczególnie niebezpieczne jest obozowanie
nad rzek¡ poni»ej zbiorników zaporowych. Zmiana warunków w górnej cz¦±ci dorzecza mo»e spowodowa¢ gwaªtowny zrzut wody ze zbiornika  powstaje wtedy
niebezpieczna, gwaªtowna fala. Nale»y zawsze zwraca¢ uwag¦ na tablice ostrzegawcze nad wod¡ i w razie w¡tpliwo±ci obozowa¢ w bezpiecznej odlegªo±ci od
rzeki.

3.2.2 Ratowanie ton¡cego
Ocena sytuacji
Akcja ratunkowa powinna by¢ zawsze przeprowadzona w taki sposób, aby przy zapewnieniu skuteczno±ci dziaªania zminimalizowa¢ zagro»enie »ycia i zdrowia ratowników.
Przy ratowaniu ton¡cego nale»y dziaªa¢ w taki sposób, aby pomoc byªa szybka, ale aby
ratownik ryzykowaª jak najmniej.

Pomoc z brzegu
Je»eli ton¡cy zachowuje si¦ przytomnie, to znaczy, je±li walczy o utrzymanie lub wydostanie si¦ na powierzchni¦ wody i pozostaje w zasi¦gu umo»liwiaj¡cym podanie mu
czego±, czego mógªby si¦ uchwyci¢, to nale»y wykorzysta¢ ten sposób. Je»eli mo»emy
poda¢ ton¡cemu kij, wiosªo, bosak, rzuci¢ mu rzutk¦, koªo ratunkowe lub lin¦ i istnieje wysokie prawdopodobie«stwo, »e uchwyci on ±rodek ratunkowy, to sytuacja jest
stosunkowo prosta.
Je»eli w akcji ratunkowej uczestniczy dostatecznie du»o osób, to bardzo skutecznym ±rodkiem jest utworzenie ªa«cucha ratunkowego: odpowiednia liczba ratowników
wchodzi do wody trzymaj¡c si¦ za r¦ce tak, aby utworzy¢ ªa«cuch pomi¦dzy ratowanym, a brzegiem. Osoby lepiej pªywaj¡ce, bardziej sprawne zycznie powinny wchodzi¢
dalej do wody. W taki sposób mo»na te» w miar¦ bezpiecznie wyci¡gn¡¢ z wody osob¦
nieprzytomn¡, która np. nie mo»e zªapa¢ rzutki.

Pomoc z kajaka
Je»eli dysponujemy kajakiem, szczególnie gdy wypadek ma miejsce z dala od brzegu,
to bezpiecznie i szybko jest u»y¢ kajaka w celu dopªyni¦cia do ratowanego. Szczególnie
na rzece lub na wzburzonej wiatrem wodzie ªód¹ poprawi nasz¡ orientacj¦ i przyspieszy
dotarcie do ratowanego.
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Podpªywamy do ton¡cego podaj¡c mu dziób lub ewentualnie ruf¦ kajaka. Zawsze
praktyczniej jest podpªywa¢ dziobem, poniewa» dzi¦ki temu mo»emy obserwowa¢ ton¡cego. Nigdy nie wolno podpªywa¢ do niego bokiem ani podawa¢ mu wiosªa, gdy»
ko«czy si¦ to najcz¦±ciej wywróceniem kajaka  jest to szczególnie gro¹ne, gdy jeste±my w kajaku jednoosobowym lub sami w kajaku dwuosobowym. Ton¡cy, panikuj¡c,
z reguªy gwaªtownie chwyta si¦ wszelkich przedmiotów b¦d¡cych w zasi¦gu jego r¡k (w
tej sytuacji burty naszego kajaka b¡d¹ wiosªa), wci¡gaj¡c je do wody.
Na rzece o ile to tylko mo»liwe podpªywamy poni»ej ratowanego, ustawiaj¡c si¦
dziobem pod pr¡d i lekko promuj¡c czekamy, a» pr¡d zniesie ratowanego w pobli»e
dziobu kajaka. Nale»y uwa»a¢, aby w momencie dopªywania ratowanego do dziobu
zrówna¢ pr¦dko±¢ kajaka z pr¦dko±ci¡ znoszenia ratowanego. Ró»nica pr¦dko±ci utrudnia uchwycenie kajaka.
Na jeziorze przy silnym wietrze podpªywamy pod wiatr tak, aby wiatr i fala nie
zniosªa kajaka na ratowanego. Przede wszystkim nale»y jednak podpªyn¡¢ szybko, nie
trac¡c czasu na zbyt skomplikowane manewry.
Sposób ratowania kajakiem jedno- i dwuosobowym jest podobny. Oczywi±cie ªatwiej
jest robi¢ to kajakiem dwuosobowym (lepiej z peªn¡ obsad¡).
Je»eli osoba, któr¡ mamy ratowa¢, nie reaguje na nasz¡ pomoc (podawanie dziobu
kajaka), ratujemy j¡ bezpo±rednio z wody. Je»eli dysponujemy patentem holowniczym
(patrz ni»ej), to mo»emy go u»y¢ w celu doholowania nieprzytomnego do brzegu 
jest to opisane dokªadniej w rozdziale Wywrotka na rzece górskiej (str. 28). W przeciwnym wypadku opuszczamy kajak (nie powoduj¡c jego wywrotki) i po uchwyceniu
ratowanego, utrzymujemy na powierzchni wody, wykorzystuj¡c kajak jako oparcie.
Nale»y pami¦ta¢, »e metoda ratowania bezpo±rednio z wody jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla osoby do tego nie przeszkolonej, sªabo pªywaj¡cej. Stosowa¢
j¡ nale»y w ostateczno±ci. W kajaku dwuosobowym pomocy udziela osoba lepiej pªywaj¡ca. Druga asekuruje j¡, staraj¡c si¦ utrzymywa¢ kajak (najlepiej jego dziób) jak
najbli»ej miejsca akcji.
Ratowanie ton¡cego przy u»yciu wi¦kszej liczby kajaków jest bezpieczniejsze. ¡cz¡c
je w tzw. tratw¦, mo»na osob¦ ratowan¡ wci¡gn¡¢ z wody do jednego z kajaków, nie
nara»aj¡c si¦ na jego wywrócenie. Metoda ta mo»e w znaczny sposób wpªyn¡¢ na
szans¦ uratowania ton¡cego  po wci¡gni¦ciu ton¡cego do kajaka szybciej dotrzemy
do brzegu, mo»na te» w razie potrzeby zastosowa¢ post¦powanie reanimacyjne ju»
w kajaku.
Holowanie kajakiem osoby, która w tym nie pomaga, jest bardzo uci¡»liwe, dlatego
dobrze jest, zanim zacznie si¦ to robi¢, uspokoi¢ ratowanego (o ile jest to mo»liwe)
i powiedzie¢ mu, jak ma si¦ zachowywa¢, aby nie utrudniaª holowania. Powinien on
poªo»y¢ si¦ pªasko na powierzchni wody i w miar¦ mo»liwo±ci pracuj¡c nogami, pomaga¢ holuj¡cemu. Je»eli ratowany jest spokojny, a odlegªo±¢ do brzegu du»a, to dobrze
jest, aby ratowany wci¡gn¡ª si¦ do lub na kajak (o ile umiej¦tno±ci osoby ratuj¡cej
zapewniaj¡ utrzymanie równowagi).

Ratowany powinien podporz¡dkowa¢ si¦ poleceniom ratownika, który ma
lepsz¡ widoczno±¢ i zwykle lepiej ocenia sytuacj¦.
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Rys. 3.3: Sztuczne oddychanie na 2 jedynkach

Je±li do akcji u»yty byª kajak dwuosobowy z niepeªn¡ obsad¡, to ratowany mo»e
spróbowa¢ wej±¢ do niego po dziobie (je±li jest jeden kajak), lub po innych kajakach
(je±li ratuje wi¦cej ªodzi). Gdy kajak ratunkowy jest jednoosobowy, ratowany mo»e si¦
wczoªga¢ na ruf¦ kajaka, i uªo»y¢ na niej, trzymaj¡c ratownika w pasie i rozstawiaj¡c
szeroko nogi, aby poprawi¢ stabilno±¢  patrz Rys. 3.4.

Rys. 3.4: Pozycja na kajaku
Do brzegu staramy si¦ dotrze¢ jak najkrótsz¡ drog¡, wykorzystuj¡c wiatr, nurt, czy
te» pomoc innych osób lub osad.

Pomoc wpªaw
Ostatnim sposobem ratowania ton¡cego, jaki wchodzi w gr¦, jest pomoc bezpo±rednio
z wody, czyli wskoczenie do wody i dopªyni¦cie do potrzebuj¡cego pomocy. Takie ratowanie jest najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne, bo trudno przewidzie¢ reakcje
±miertelnie przera»onego czªowieka. Je»eli decydujemy si¦ na skok, to zapewnijmy sobie
maksimum mo»liwo±ci powrotu:

• skaczemy bez ubrania (je±li zd¡»ymy je zrzuci¢),
• podbiegamy brzegiem jak najbli»ej potrzebuj¡cego pomocy,
• staramy si¦ nie traci¢ z oczu ton¡cego  tu przydaje si¦ kierowanie z brzegu,
• pªyniemy stylem, którym pªywamy najlepiej,
• przy podpªywaniu orientujemy si¦ w jakim stanie jest ton¡cy,
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• je»eli ton¡cy jest przytomny, staramy si¦ nawi¡za¢ z nim kontakt,
• bez wzgl¦du na to, czy zareaguje na nasze polecenia (aby zachowywaª si¦ rozs¡dnie, poªo»yª pªasko na wodzie, naprzemiennie ruszaª r¦kami i nogami), czy nie 
staramy si¦ podpªyn¡¢ mo»liwie niepostrze»enie. Je»eli ton¡cy jest przytomny,
ale nie reaguje na nasze polecenia, nale»y podpªywa¢ jedynie od tyªu.

Ton¡cy, który nie reaguje na nasze polecenie, lecz miota si¦ w panice
trac¡c ±wiadomo±¢, jest najbardziej niebezpieczny dla ratuj¡cego!

Je»eli dysponujemy dodatkowym ±rodkiem ratunkowym, to starajmy si¦ mie¢ go
jak najbli»ej. Mo»e to by¢ cokolwiek o istotnej wyporno±ci: kamizelka asekuracyjna,
koªo ratunkowe, deska do pªywania, materac pneumatyczny, piªka pla»owa.
Podstawow¡ zasad¦ mo»na przedstawi¢ krótko: ratuj¡cy ªapie ratowanego, a nie

odwrotnie!

Podczas ratowania zawsze istnieje ryzyko walki. Aby zapewni¢ sobie przewag¦, nie
mo»emy da¢ si¦ zªapa¢ przez ton¡cego. Spychamy i zbijamy wszelkie próby zªapania
nas, odpychaj¡c ton¡cego r¦kami, a je±li to za maªo, tak»e nogami. Nale»y pami¦ta¢,
»e uderzenia nie s¡ skuteczne. Ton¡cy najcz¦±ciej nie czuje bólu lub ma zmniejszon¡ wra»liwo±¢ na ból, przeto wi¦kszo±¢ chwytów d»udo, które polegaj¡ na wywoªaniu
ochronnego odruchu bólowego (zabezpieczaj¡cego przed zªamaniem ko±ci czy zwichni¦ciem stawu), nie ma tu zastosowania. Mo»no±¢ zaczerpni¦cia oddechu daje ratuj¡cemu
zdecydowan¡ przewag¦ nad trac¡cym ±wiadomo±¢ ton¡cym. W zasadzie nale»y stara¢
si¦ utrzyma¢ nad ton¡cym, ale w trudnej sytuacji mo»e te» pomóc ±wiadome zanurkowanie ratownika, gdy» ton¡cy stara si¦ utrzyma¢ na powierzchni i powinien pu±ci¢ nas
czuj¡c, »e zanurzamy si¦ coraz gª¦biej.
Je»eli uda nam si¦ uspokoi¢ (lub obezwªadni¢) ton¡cego, to chwytamy go od tyªu
pod pachy i pªyn¡c na plecach (je»eli trzeba ton¡cego przytrzymywa¢ obiema r¦kami)
lub bokiem (je±li wystarczy jedna r¦ka), holujemy ratowanego do brzegu. Je±li ton¡cy
ma na sobie ubranie, to mo»na uchwyci¢ go za ubranie na plecach. Nale»y zwraca¢

uwag¦ na utrzymywanie ust i nosa ratowanego nad wod¡, aby mógª on oddycha¢. Jest to oczywi±cie szczególnie istotne, je±li jest on nieprzytomny  przytomny
b¦dzie sam o tym pami¦taª.

Podj¦cie decyzji o ratowaniu ton¡cego wpªaw stwarza powa»ne zagro»enie,
które powinno by¢ ocenione racjonalnie, bez poddawania si¦ emocjom.

3.3 Wywrotka
Na spªywie oprócz opisanych powy»ej sytuacji najcz¦stsz¡ przyczyn¡ toni¦cia jest wywrotka kajaka i opuszczenie go pod wod¡, zwane potocznie kabin¡. Najwi¦cej wywrotek zdarza si¦ przy pierwszych kontaktach z kajakiem (w wyniku braku umiej¦tno±ci
technicznych). Przyczyn¡ wywrotki mo»e by¢:
• na jeziorze  uderzenie bocznej fali w kajak nie obci¡»ony lub o wysoko poªo»onym
±rodku ci¦»ko±ci (cz¦st¡ przyczyn¡ wywrotki jest zaªoga siedz¡ca na kokpicie);
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Cz¦st¡ przyczyn¡ wywrotek na jeziorach s¡ fale powodowane przez zwalniaj¡ce na
widok kajakarzy motorówki. Fala wytwarzana przez motorówk¦ pªyn¡c¡ w ±lizgu jest
najcz¦±ciej niezbyt du»a, ale gwaªtowne wytracenie pr¦dko±ci generuje krótk¡, wysok¡
fal¦, która mo»e by¢ niebezpieczna dla kajaka. Poniewa» nie jest to ksi¡»ka adresowana
do motorowodniaków, nie b¦dziemy pisa¢, jak powinien zachowywa¢ si¦ sternik motorówki. Kajakarz widz¡c zbli»aj¡c¡ si¦ jednostk¦ generuj¡c¡ silne fale powinien przygotowa¢ si¦ na ustawienie kajaka dziobem (ewentualnie ruf¡) do fali. Nara»amy si¦ wtedy
co najwy»ej na ochlapanie, natomiast fala rozcinana dziobem nie jest niebezpieczna.

• rzece  wci±ni¦cie kajaka przez nurt pod brzeg nisko zaro±ni¦ty krzewami lub drzewami (np. przy  jelenim skoku), przyci±ni¦cie przez silny nurt do drzewa zagradzaj¡cego rzek¦ (najcz¦stszym bª¦dem jest wtedy odchylenie od przeszkody w kierunku
nurtu, co powoduje zalanie i wywrócenie kajaka), usiªowanie zatrzymania kajaka na
nurcie przez ªapanie za gaª¦zie, koªki itp.;
• na rzekach górskich  napªyni¦cie na kamie«, utrata stateczno±ci na ªami¡cych
si¦ falach lub w odwoju.
Podstawow¡ metod¡ unikni¦cia wywrotki jest staªe doskonalenie swoich umiej¦tno±ci i nabywanie do±wiadczenia. Solidna nauka na kursach, czytanie podr¦czników
manewrowania kajakiem i unikanie rzek zbyt trudnych w stosunku do posiadanych
umiej¦tno±ci jest najlepszym sposobem unikania wywrotek.
Gdy czujemy, »e wywrotka jest nieunikniona  nie trzymamy si¦ kurczowo burt
(co jest najcz¦stsz¡ reakcj¡ w takiej sytuacji), tylko dajemy si¦ wywróci¢. Podczas
wywrotki w kajakach z du»ymi kokpitami, a zwªaszcza dwuosobowych, bez fartuchów
wyj±cie z kajaka nie nastr¦cza najmniejszych kªopotów. W kajakach z maªymi kokpitami, zabezpieczonych fartuchem, nale»y przyci¡gn¡¢ gªow¦ do kokpitu (do wªasnych
kolan) i jedn¡ r¦k¡ ±ci¡gn¡¢ fartuch za sªu»¡ce do tego ucho, umieszczone z przodu lub
te» wypchn¡¢ go kolanami (druga r¦ka trzyma wiosªo)  Rys. 3.5. Uwalniamy si¦
z kajaka bez paniki. Zdenerwowanie mo»e tylko pogorszy¢ sytuacj¦. Wyj±cie z kajaka
pod wod¡ (po wywrotce) nazywamy kabinowaniem si¦ lub krótko kabin¡.

Nale»y nauczy¢ si¦, najlepiej na basenie, pod okiem instruktora, opuszczania kajaka pod wod¡, po wywrotce. Jest to szczególnie wa»ne w kajakach
wyposa»onych w fartuch.
Wa»ne jest aby po wywrotce pochyli¢ si¦ do przodu i trzyma¢ twarz mo»liwie blisko
kokpitu (fartucha). Szczególnie niebezpieczne jest odchylanie si¦ do tyªu. Twarz jest
wtedy zwrócona w dóª  w stron¦ dna, o które mo»na si¦ pokaleczy¢ (Rys. 3.6).
Po wypªyni¦ciu na powierzchni¦ powinni±my zªapa¢ si¦ za uchwyt na dziobie lub
rue kajaka. Nie nale»y si¦ opiera¢ na kajaku lub odwraca¢ go  powietrze znajduj¡ce
si¦ w kokpicie utrzymuje ªód¹ na powierzchni, zabezpieczaj¡c j¡ i nas przed zatoni¦ciem.
Podczas wywrotki na kajaku dwuosobowym nie powinni±my zapomina¢ o towarzyszu,
w miar¦ mo»liwo±ci i potrzeby udzielaj¡c mu pomocy. Do akcji ratowania sprz¦tu
mo»na przyst¡pi¢, gdy nie ma zagro»enia dla »ycia i zdrowia ludzi. Dalsze
post¦powanie zale»y od miejsca, gdzie nast¡piªa wywrotka.
Kolejn¡ technik¡ samoasekuracji, która jest szczególnie godna polecenia, to eskimoska. Eskimoska polega na postawieniu kajaka po wywrotce bez opuszczania go, przez
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Rys. 3.5: Kabinowanie si¦ w kajaku z fartuchem

odpowiedni, zsynchronizowany ruch bioder i wiosªa. Nie jest to podr¦cznik manewrowania kajakiem i dlatego nie b¦dziemy opisywa¢ tu technik eskimoski. Wprowadzenie w t¦
umiej¦tno±¢ mo»e czytelnik znale¹¢ w ksi¡»ce Tao kajaka wydanej w 1997 roku przez
Szkolny Zwi¡zek Sportowy w tej samej serii materiaªów szkoleniowych PZKaj. Podkre±lamy, »e opanowanie pewnej, stabilnej eskimoski znacznie zwi¦ksza bezpiecze«stwo,
szczególnie na trudnej wodzie i na du»ych akwenach. Wiele osób kwestionuje przydatno±¢ tej techniki ratunkowej, zwªaszcza w zastosowaniu do ªodzi dwuosobowych
i kajaków zaªadowanych ekwipunkiem. Zgadzamy si¦, »e eskimoska jest stosunkowo
trudna, ale z drugiej strony, niezwykle przydatna. Warto po±wi¦ci¢ czas na jej opanowanie i doskonalenie. Kajak dwuosobowy znacznie trudniej postawi¢, ale trudniej
te» go wywróci¢. Prawdopodobie«stwo wywrotki na jedynce jest znacznie wi¦ksze. Dobrze opanowana eskimoska pozwoli nam na postawienie tak»e kajaka wypeªnionego
sprz¦tem, o ile tylko rzeczywi±cie kontrolujemy kajak (patrz rozdziaª Kajak i jego
wyposa»enie).

3.3.1 Na du»ym akwenie
Asekuracja
Podstawowym ±rodkiem bezpiecze«stwa na du»ym akwenie jest zachowanie odpowiedniego szyku. Je»eli akwen jest niebezpieczny, a du»e zbiorniki zawsze powoduj¡ zagro»enie cho¢by ze wzgl¦du na mo»liwo±¢ zmiany pogody, lub ruch du»ych jednostek pªy-
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Rys. 3.6: Odchylenie si¦ do tyªu po wywrotce mo»e mie¢ nieprzyjemne konsekwencje.

waj¡cych, to stosujemy szyk zwarty, lub szyk grupowy. Przypominamy, »e okre±lenia to
oznaczaj¡, i» osady pªyn¡ w ustalonej kolejno±ci i ustalonej odlegªo±ci, pozwalaj¡cej na
szybk¡ pomoc. Zachowanie szyku jest szczególnie istotne w trudnych warunkach atmosferycznych, przy silnej fali i/lub wietrze. Je»eli grupa jest zró»nicowana pod wzgl¦dem
umiej¦tno±ci i do±wiadczenia, to osady sªabsze powinny by¢ asekurowane przez bardziej
do±wiadczonych kolegów, pªyn¡cych w odlegªo±ci umo»liwiaj¡cej szybkie udzielenie pomocy.

Akcja ratunkowa
Je»eli ju» przydarzy si¦ nam wywrotka i nie potramy wsta¢ eskimosk¡, to najwa»niejsze jest zachowanie spokoju. Nerwowe opuszczanie kajaka pod wpªywem paniki
mo»e zako«czy¢ si¦ kontuzj¡, zachªy±ni¦ciem si¦ wod¡ a nawet utoni¦ciem. Tak, jak
to opisano powy»ej, kabinujemy si¦ spokojnie i podpªywamy do dziobu lub rufy kajaka. Je»eli caªa zaªoga wynurzyªa si¦ z wody i kontrolujemy poªo»enie wioseª i innego
sprz¦tu, który wypadª z kajaka, to musimy podj¡¢ decyzj¦ o dalszym post¦powaniu.
Decyzj¦ t¦ podejmuje prowadz¡cy grup¦, lub ratownik kieruj¡cy akcj¡, uwzgl¦dniaj¡c
opini¦ ratowanych (nie mo»emy na przykªad kaza¢ im pªyn¡¢ do brzegu, je±li twierdz¡,
»e nie dadz¡ rady).
Je»eli znajdujemy si¦ blisko od brzegu, który nadaje si¦ do l¡dowania, to najlepiej
stara¢ si¦ doholowa¢ przewrócony kajak do l¡du. Na jeziorze mo»na holowa¢ nieodwrócony kajak, popychaj¡c go przed sob¡, nie zapominaj¡c o pªywaj¡cym na powierzchni
wody wyposa»eniu. Mo»na równie» próbowa¢ postawi¢ kajak do normalnej pozycji,
jest to jednak w wypadku kajaka dwuosobowego do±¢ trudne i wymaga wprawy. Jedna osoba unosi burt¦, druga naciska i popycha przeciwn¡. Nale»y to wykona¢ szybko
i energicznie. Po odwróceniu dobrze jest wyla¢ przynajmniej cz¦±ciowo wod¦.
Je»eli znajdujemy si¦ daleko od brzegu, to lepiej zdecydowa¢ si¦ na postawienie
kajaka. Wylanie wody z kajaka dwuosobowego wygodniej jest wykona¢ siedz¡c w nim,
jedynk¦ lepiej opró»ni¢ z wody przed wej±ciem do niej, korzystaj¡c z pomocy kolegów
(patrz Rys. 3.7).
Je»eli decydujemy si¦ na wchodzenie do kajaka z wody  robimy to z dziobu lub
rufy, posuwaj¡c si¦ jak najni»ej, na brzuchu w kierunku kokpitu. Ratownicy powinni
przytrzymywa¢ pusty kajak z obu stron, zwi¦kszaj¡c jego stabilno±¢. Mo»liwe jest te»
wej±cie z boku kajaka przytrzymywanego przez ratownika z pomoc¡ wioseª uªo»onych
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Rys. 3.7: Wylewanie wody  pozycja X

w poprzek kokpitów  patrz Rys. 3.8.

Rys. 3.8: Przytrzymywanie kajaka
Uwaga: w zasadzie nie nale»y odpªywa¢ od wywróconego kajaka  stanowi on
zawsze ±rodek ratunkowy i zwi¦ksza szans¦ na dopªyni¦cie do brzegu.

W ka»dej sytuacji niebezpiecznej, w której zaªoga kabinuje si¦, ratujemy
najpierw ludzi, a sprz¦t dopiero wtedy, gdy ludzie s¡ bezpieczni.
Podkre±lamy, »e wszelkie akcje ratunkowe na jeziorach s¡ stosunkowo ªatwe, je±li
pogoda jest dobra. Przy zªej pogodzie: silnym wietrze, du»ej fali, deszczu, zªej widoczno±ci, sytuacja jest znacznie trudniejsza. Akcja ratunkowa wymaga wtedy dobrego
opanowania kajaka i rozs¡dnego, ale zdecydowanego post¦powania.

3.3.2 Na du»ej rzece
Post¦powanie w wypadku wywrotki na du»ej rzece przypomina nieco akcj¦ na du»ym
jeziorze. Podstawowym sposobem na zwi¦kszenie bezpiecze«stwa jest tak»e i tu zachowanie zwartego szyku pªyni¦cia. Czynnikiem nieco zmieniaj¡cym sytuacj¦ jest pr¡d
wody, który praktycznie uniemo»liwia ponowne wej±cie do kajaka. Silny pr¡d znacznie
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te» utrudnia pªyni¦cie wpªaw. Dlatego bardzo istotna jest pomoc kolegów.
Ludzi i caªy sprz¦t nale»y mo»liwie szybko doholowa¢ do brzegu. Najlepsze jest
wykonanie tzw. promowania: ustawienie si¦ dziobem pod pr¡d rzeki sko±nie do linii
nurtu i wiosªowanie pod pr¡d. Im sªabszy pr¡d, tym k¡t pomi¦dzy osi¡ kajaka a lini¡
nurtu mo»e by¢ wi¦kszy.

Rys. 3.9: Sposób przewo»enia ratowanego na kajaku w czasie promowania do brzegu

Nale»y stara¢ si¦ przestrzega¢ zasady, »e ratowaniem ludzi zajmuj¡ si¦ osady pªyn¡ce w szyku bezpo±rednio za przewrócon¡ ªodzi¡, a koledzy pªyn¡cy wcze±niej koncentruj¡ si¦ na ratowaniu sprz¦tu. Reguªa ta nie jest jednak »elazna: wa»niejsza jest
zasada ratowania ludzi w pierwszej kolejno±ci.

3.3.3 Na maªej, zaro±ni¦tej rzece
Na maªej rzece o zaro±ni¦tych brzegach sytuacja mo»e si¦ skomplikowa¢ w wypadku
znoszenia ludzi lub sprz¦tu pod podmyte drzewa lub krzaki. Dogodnym sposobem
ratunku mo»e by¢ wtedy jak najszybsze wyj±cie z kajaka i pomoc z brzegu. Warunki
na maªych rzekach s¡ z reguªy lepsze, gdy» mniejsza siªa i gª¦boko±¢ wody umo»liwiaj¡
ratowanie si¦ samemu: po wywrotce zaªoga mo»e cz¦sto po prostu wsta¢ i goni¢ sprz¦t
brodz¡c w wodzie.
Nale»y pami¦ta¢, »e na zaro±ni¦tych rzekach konieczne jest utrzymanie kontaktu
wzrokowego pomi¦dzy s¡siednimi osadami.

3.3.4 Na górskiej rzece
Sytuacja pªywaka w rzece górskiej jest znacznie gro¹niejsza. Siªa nurtu, relatywnie
niska temperatura wody oraz fale i odwoje utrudniaj¡ce oddychanie tworz¡ sytuacj¦
szczególnie niebezpieczn¡. Niewielka gª¦boko±¢ wody mo»e by¢ dodatkowym zagro»eniem, gdy» siªa nurtu mo»e nie pozwoli¢ wsta¢ oerze toczonej po kamieniach. Eskimoska jest podstawow¡ umiej¦tno±ci¡ przy pªywaniu po trudnych rzekach!
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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 pr¦dko±ci¡ wody w nurcie i przy brzegu, tym bardziej pr¡d ci¡gnie na ±rodek
rzeki i tym trudniej jest wyrwa¢ si¦ z nurtu. Przy brzegach pojawiaj¡ si¦ tak zwane
pr¡dy helikalne (ang. helical currents )  rodzaj du»ych, pªaskich wirów odrzucaj¡cych wszystko od brzegu w gªówny nurt rzeki. 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
• Nie próbuj eskimoski a» 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¡.
Po kabinie na rzece górskiej na pewno nie nale»y odwraca¢ kajaka. Powietrze zgromadzone pod pokªadem znacznie zwi¦ksza jego wyporno±¢. Jedn¡ r¦k¡ trzymamy wiosªo, a drug¡ chwytamy za uchwyt na dziobie lub rue kajaka. Nigdy nie trzymamy
si¦ kokpitu  kajak pªyn¡ªby wtedy ustawiony w poprzek rzeki i ªatwo mógªby si¦
o co± zaklinowa¢ i zªama¢, nara»aj¡c nas przy tym na kontuzj¦. Pªyniemy obok kajaka, ale tak, »eby nie wyprzedza¢ ªodzi (po napªyni¦ciu na przeszkod¦ mógªby nas
przygnie±¢ do niej wypeªniony wod¡ kajak), nogami w dóª rzeki, wiosªuj¡c nogami w
stron¦ brzegu. W zasadzie nale»y trzyma¢ si¦ kajaka  jeste±my wtedy lepiej widoczni, a wyporno±¢ kajaka pomaga wynurzy¢ gªow¦ w celu zaczerpni¦cia powietrza. Je»eli
jednak pr¡d znosi nas w niebezpieczne miejsce (niekoniecznie musi to by¢ wodospad),
to puszczamy sprz¦t i jak najszybciej pªyniemy do brzegu! Je»eli w pobli»u znajduje
si¦ skaªa lub inna przeszkoda (np. drzewo), to mo»na te» wyj±¢ na t¦ przeszkod¦, ale
trzeba uwa»a¢, aby pr¡d nie wci¡gn¡ª nas pod ni¡.
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Pomoc innych
Z kajaka
Otrzymanie pomocy w postaci dzióbka tzn. podanego przez koleg¦ dziobu lub rufy
kajaka, znacznie poprawia sytuacj¦. Pªywak nie powinien jednak pasywnie wisie¢ 
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.
Z punktu widzenia ratuj¡cego przewa»nie lepiej jest, gdy pªywak uchwyci si¦ dziobu,
ªatwiej jest wtedy kierowa¢ kajakiem i mie¢ oar¦ na oku. Jest to tak»e bezpieczniejsze dla ratowanego. Przy holowaniu ratowanego nie spªywamy z nim w dóª rzeki, ale
odwracamy si¦ dziobem pod pr¡d i promujemy si¦ do brzegu. Bardzo cz¦sto spotykanym bª¦dem jest akcja ratownicza, w której ratownik podaje koledze ruf¦, a nast¦pnie
pruje do cofki w dole rzeki, ci¡gn¡c biedn¡ oar¦ kolanami po kamieniach. Przy wej±ciu
do cofki z pªywakiem uczepionym rufy cz¦sto udaje si¦ zgubi¢ biedaka: dzielny ratownik wchodzi do cofki, ale ratowany nie ma do±¢ siªy aby utrzyma¢ si¦ rufy kajaka,
zatrzymanego nagle w cofce, podczas gdy on pªynie jeszcze w silnym nurcie rzeki (patrz
Rys. 3.10).

1

2
Rys. 3.10: Zgubienie ratowanego na kraw¦dzi cofki

Dobrym sposobem, sprawdzaj¡cym si¦ szczególnie na dªugich odcinkach, jest wczoªganie si¦ ratowanego na tyª kajaka i trzymanie si¦ ratuj¡cego (Rys. 3.4). Bardzo przydatna jest do tego linka umocowana z jednej strony do tylnego uchwytu kajaka, a z
drugiej do pokªadu za kokpitem (zob. rozdziaª 7.1).
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¦.

Z brzegu, przy pomocy rzutki
eby sensownie rzuci¢ rzutk¦, ratuj¡cy musi odpowiednio wcze±niej ustawi¢ si¦ w odpowiednim miejscu. Jest to mo»liwe tylko tam, gdzie asekuracja na brzegu byªa rozstawiona przed rozpocz¦ciem pªyni¦cia.
Przy wyborze miejsca do asekuracji rzutk¡ istotne s¡ nast¦puj¡ce zagadnienia:

• dostateczna ilo±¢ miejsca do wykonania zamachu, np. trudno rzuca¢ rzutk¡ z krzaków;
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• pewno±¢ stanowiska, dostatecznie du»o miejsca, aby ratownik nie ze±lizgn¡ª si¦
do wody, gdy poci¡gnie go lina rzutki. Je±li stanowisko jest w¡skie, to nale»y si¦
zakotwiczy¢  np. przy pomocy patentu przypi¦tego do drzewa.
• wysoko±¢ nad wod¡  w zasadzie im ni»ej (bli»ej wody), tym lepiej;
• odlegªo±¢ od asekurowanego miejsca: kajakarz musi mie¢ miejsce na prób¦ eskimoski i na wykonanie kabiny  rzutka powinna by¢ ustawiona na wysoko±ci,
gdzie przewidujemy wynurzenie si¦ czªowieka po kabinie;
• 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¡d. 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 oara b¦dzie póª»ywa i trzeba jej b¦dzie pomóc wyj±¢ z wody.
Przed rzuceniem rzutki nale»y stara¢ si¦ nawi¡za¢ z ratowanym kontakt (krzykn¡¢, je±li ratowany nas nie widzi). Po wyrzuceniu rzutki nale»y przerzuci¢ lin¦ przez
rami¦ lub zablokowa¢ j¡ w inny sposób: 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. Wygodnie trzyma si¦ rzutk¦ w pozycji siedz¡cej
z nogami zapartymi np. o kamienie.
Cz¦sto zdarza si¦, »e ratuj¡cy, w nadziei, »e oara 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 wypadku kabiny caª¡ uwag¦ trzeba skoncentrowa¢ na ratowaniu czªowieka. Nie nale»y 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 zazwyczaj
przeceniana. Je»eli ratuj¡cych jest wi¦cej, to oczywi±cie celowe jest równoczesne ratowanie wiosªa i kajaka (w takiej wªa±nie kolejno±ci!).

Ratowanie nieprzytomnego
Nieprzytomny nie mo»e zªapa¢ si¦ dziobu kajaka lub rzutki. Bez szybkiej i fachowej
pomocy jest zgubiony. Prawie niemo»liwe jest wci¡gni¦cie na kajak bezwªadnego ciaªa. Nie jest tak»e mo»liwe pchanie dziobem do brzegu osiemdziesi¦ciokilogramowego
ci¦»aru. Najlepszym rozwi¡zaniem jest przypi¦cie karabinka z lin¡ (patentu) do nieprzytomnego i wzi¦cie go na hol  Rys. 3.11.
Patent jest to krótki odcinek liny lub ta±my z karabinkiem na ko«cu, przymocowany
do ªodzi lub do kamizelki. Konstrukcja patentu omówiona jest dokªadniej w rozdziale
Sprz¦t asekuracyjny i ratunkowy na stronie 81.
Patentu mo»na te» oczywi±cie u»y¢ w celu doholowania do brzegu przwróconego
kajaka. Zastosowanie patentu znacznie skraca czas akcji ratunkowej, co mo»e mie¢
decyduj¡ce znaczenie dla ratowania »ycia nieprzytomnej oary.
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Rys. 3.11: Holowanie nieprzytomnego

Sposób u»ycia patentu
Nale»y podpªyn¡¢ do oary tak aby mie¢ j¡ po prawej stronie ªodzi (dla prawor¦cznych).
Wpi¡¢ karabinek w uprz¡», pas kamizelki lub, gdy nic takiego nie ma, w kamizelk¦
na ramieniu oary. 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 naramiennika kamizelki. Po wzi¦ciu ciaªa na hol
nale»y skierowa¢ kajak dziobem pod pr¡d i promowa¢ si¦ do brzegu. Warto wybra¢
cofk¦ nawet odlegª¡, ale dogodn¡ do przeprowadzenia reanimacji.

Wskazówki
• Nie ªapa¢ na patent osoby, która mo»e si¦ trzyma¢ sama.
• Nie u»ywa¢ patentu na wodzie silnie zblokowanej: rzece z du»¡ liczb¡ gªazów  na
przykªad Kamienna przy uj±ciu Szklarki. Na takiej rzece holowanie nie jest praktycznie
mo»liwe  przy ka»dym kamieniu oara 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.

3.4 Sztuczne progi
Tam gdzie rzeka pokonuje uskok dna, tworz¡ si¦ cz¦sto odwoje o gª¦bokiej cyrkulacji  miejsca szczególnie niebezpieczne, w których wydarza si¦ najwi¦cej wypadków
±miertelnych. Odwój o gª¦bokiej cyrkulacji to strefa silnie napowietrzonej wody, która
zanurza si¦, odpªywa na pewn¡ odlegªo±¢ i nast¦pnie powraca w kierunku przeszkody.
Taki odwój jest zwykle niebezpieczny dla kajakarza: pulsuj¡ca woda mo»e przewróci¢
ªód¹, powracaj¡ca woda ±ci¡ga j¡ pod strumie« spadaj¡cy z góry, który przewraca kajak, a w silnie napowietrzonej wodzie trudno si¦ podpiera¢. Najbardziej niebezpieczne
odwoje tworz¡ si¦ za sztucznymi progami.
Spotykane s¡ rozmaite typy progów i jazów. Bardziej niebezpieczny ni» du»a wysoko±¢ progu jest silny odwój. Na rzece wielko±ci Dunajca ju» za progiem 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.
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Rys. 3.12: Przekrój odwoju o gª¦bokiej cyrkulacji

W wypadku 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.
Najbardziej niebezpieczne s¡ progi ci¡gn¡ce si¦ regularnie przez caª¡ szeroko±¢ rzeki,
bez przepªawek itp. Odwój za takim progiem jest zawsze bardzo silny i gª¦boki.

Progi nie s¡ dzik¡ wod¡. Dlatego nie s¡ klasykowane. Przepªyni¦cie progu
nie jest dowodem umiej¦tno±ci, ale co najwy»ej prób¡ odwagi.

3.4.1 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. Nale»y stara¢ si¦ zdoby¢
mo»liwie du»o informacji o trasie spªywu. ródªem mo»e by¢ przewodnik lub dokªadna mapa, ale dobrze jest te» zasi¦gn¡¢ informacji u osób, które szlak znaj¡. W razie
przewidywania trudno±ci przy zatrzymaniu si¦ przed progiem (zw¦»enia koryta, 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.

Przy przepªywaniu progu najwa»niejsze jest wcze±niejsze uwa»ne i dokªadne
rozpoznanie!
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Zawsze konieczne jest dokªadne rozpoznanie sytuacji  okre±lenie:

• mo»liwych dróg napªyni¦cia,
• czysto±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 razie jakichkolwiek w¡tpliwo±ci nale»y zrezygnowa¢ z pªyni¦cia!
Osoby niedo±wiadczone mog¡ przy ocenie progu posªu»y¢ si¦ prostym do±wiadczeniem: wrzuci¢ do wody powy»ej progu du»y kawaªek suchego drewna, lub nawet pust¡
butelk¦ typu Pet uwi¡zan¡ na sznurku. Je»eli gaª¡¹ lub butelka zostanie zatrzymana w odwoju, to mo»emy próbowa¢ oceni¢ odlegªo±¢ za progiem, z jakiej woda wraca
(wrzucaj¡c butelk¦ w kilku miejscach poni»ej progu). Je»eli woda wraca z odlegªo±ci
wi¦kszej ni» metrpóªtora, to lepiej próg obnie±¢.

Asekuracja
Jak uczy do±wiadczenie, przy przepªywaniu progu ªatwo jest podj¡¢ bª¦dn¡ decyzj¦.
Je»eli pªyn¡cy nie s¡ zupeªnie pewni bezpiecze«stwa, to nale»y zaªo»y¢ asekuracj¦.
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.

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 lotu. Skraca si¦ przez to
okres pozostawania kajaka pod wod¡ i skraca czas wypuszczenia ªodzi spod kontroli:
gdy caªy kajak zanurzony jest pod powierzchni¡ wody, wówczas kontrola przechylenia
kajaka jest utrudniona lub wr¦cz niemo»liwa. Wysoko±¢ progu nie jest tak istotna jak
siªa odwoju. Tylko wyj¡tkowo  przy pªytkiej wodzie  nale»y pªyn¡¢ inaczej ni»
prostopadle do korony progu.

3.4.2 Wywrotka i kabina
Je»eli próba przepªyni¦cia nie powiodªa si¦ i zako«czyªa kabin¡, to nale»y w miar¦
mo»liwo±ci (patrz Rys. 3.13):
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.
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Rys. 3.13: Metoda wypªyni¦cia z odwoju

Mo»na te» próbowa¢ wypªyn¡¢ z odwoju przy brzegach lub w jego sªabszych miejscach:
wyst¦puj¡ one na przykªad za przeszkodami na koronie progu.
Instynktowne zachowanie w takiej sytuacji jest bª¦dne i prowadzi 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.
Je»eli nie potramy wypªyn¡¢ z odwoju, to korzystnie jest po kabinie trzyma¢ si¦
kajaka  szczególnie je»eli mo»emy liczy¢ nie tylko na wªasne siªy, ale tak»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).

3.4.3 Pomoc
Zale»y on oczywi±cie od liczby i fachowo±ci osób ubezpieczaj¡cych. Je»eli jest tylko
jedna osoba, to w zasadzie ma ona cztery mo»liwo±ci.
1. Rzucenie rzutki (Rys. 3.14).
Zalety: szybkie i stosunkowo pewne, bez ryzyka dla ratuj¡cego.
Wady: ton¡cy musi zauwa»y¢ i uchwyci¢ lin¦.
2. Uwi¡zanie kajaka lub kamizelki na linie i u»ycie jej jako koªa ratunkowego
(Rys. 3.15).
Zalety: bez ryzyka dla ratuj¡cego.
Wady: przygotowanie trwa dªu»ej, tak»e wymaga reakcji ton¡cego.
Rady
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Rys. 3.14: Ratowanie ton¡cego w odwoju: rzucenie rzutki

Rys. 3.15: Ratowanie ton¡cego w odwoju: kajak na linie

• 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 (Rys. 3.16). Ten sposób powinien
by¢ stosowany tylko przy szeroko±ci odwoju nie wi¦kszej ni» dwa metry.

Rys. 3.16: Ratowanie ton¡cego w odwoju: podpªyni¦cie kajakiem

Zalety: szybkie.
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Wady: powa»ne ryzyko dla ratuj¡cego.
4. Oczekiwanie na ton¡cego w kajaku, poni»ej progu, przechwycenie go poni»ej odwoju (Rys. 3.17). Nast¦pnie post¦puje si¦ tak, jak przy ratowaniu kajakarza po

Rys. 3.17: Ratowanie ton¡cego w odwoju: oczekiwanie poni»ej odwoju
kabinie w nurcie rzeki. Je»eli oara 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 drugiego ratownika, który nie wpªywa w odwój
(Rys. 3.18).
Zalety: szybkie i skuteczne, umo»liwia pokonanie odwojów o szeroko±ci 2-3 metry. Niewielkie ryzyko.
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 ratowanego, 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.
Rady
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Rys. 3.18: Ratowanie ton¡cego w odwoju: ªa«cuch ªodzi

• Wygodnie jest, gdy ratuj¡cy wyposa»eni s¡ w patenty  kajak ratuj¡cego poª¡czony jest wtedy z kajakiem partnera przy pomocy patentu
(Rys. 3.19: patent partnera przypi¦ty jest do uchwytu na rue 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 (Rys. 3.20).
Zalety: bez ryzyka dla ratuj¡cego.
Wady: przygotowanie trwa dªu»ej. W zasadzie wymaga reakcji ratowanego.
7. a«cuch czªowiek-lina-czªowiek. Najcz¦±ciej okre±lany jako czªowiek-»aba: uwi¡zany na linie ratownik podpªywa do ton¡cego (Rys. 3.21). Partner stoj¡cy na
brzegu asekuruje ratuj¡cego.
Zalety: skuteczne tak»e wtedy, gdy oara 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 (Rys. 3.22).
Zalety: ton¡cy automatycznie wpada w lin¦, brak ryzyka.
Wady: dªugi czas przygotowania. Wymaga reakcji oary.
Rady
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Rys. 3.19: Ratowanie ton¡cego w odwoju: ªa«cuch ªodzi z zastosowaniem patentów

• Je±li rzeka jest w¡ska, 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 30 m.

3.5 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 na alpejskich rzekach. Jednak nawet na rzekach nizinnych resztki
umocnie« brzegów, podmyte drzewa, a szczególnie lary mostów tak»e stwarzaj¡ realne
niebezpiecze«stwo zaklinowania.
Rozró»nia si¦ trzy rodzaje zaklinowa«. Przyczyny, ale tak»e mo»liwo±ci pomocy s¡
we wszystkich sytuacjach identyczne.

3.5.1 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 przez wªa±ciwe, szybkie
i zdecydowane post¦powanie.
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Rys. 3.20: Ratowanie ton¡cego w odwoju: czªowiek-lina-kajak

Rys. 3.21: Ratowanie ton¡cego w odwoju: czªowiek-»aba

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 wypadku napªyni¦cia bokiem. Jest to sªuszne szczególnie tam, gdzie nie grozi inny rodzaj
zaklinowania (np. pomi¦dzy dwoma przeszkodami).

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 mo»e spowodowa¢, »e
pr¡d skr¦ci kajak przed przeszkod¡;

Rady
• Nie napªywa¢ skosem lub bokiem do przeszkody.
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Rys. 3.22: Ratowanie ton¡cego w odwoju: lina w poprzek rzeki

• 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 mocne poci¡gni¦cie wiosªem, odepchni¦cie si¦ od przeszkody,
mog¡ przesun¡¢ kajak o kilka decyduj¡cych centymetrów. Zawsze nale»y si¦ przechyli¢ w kierunku przeszkody i oprze¢ o ni¡  Rys. 3.23. Kajak nale»y przechy-

Rys. 3.23: Wªa±ciwe zachowanie przy napªyni¦ciu na przeszkod¦
li¢ w kierunku przeszkody  dnem do pr¡du. Zapewnia to wi¦ksz¡ stabilno±¢. W razie
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¦cia. Kajaki cz¦sto wzmacnia si¦ w tym miejscu.
Cz¦±¢ tylna jest bardziej odporna, tak»e dzi¦ki znajduj¡cej si¦ w niej komorze powietrznej. Nale»y podkre±li¢, »e zaklinowanie si¦ ªodzi w okolicach kokpitu mo»e utrudni¢ lub
nawet uniemo»liwi¢ wydostanie si¦ z niej.
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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 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 ªód¹ 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).
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).
• 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.
Nale»y podkre±li¢, »e na rzece górskiej 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 zaklinowania oceni¢:
• czy oara mo»e oddycha¢?
• czy mo»e si¦ sama uwolni¢?
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• 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 oary. Je»eli nie jest mo»liwe natychmiastowe uwolnienie, to nale»y zawsze ubezpieczy¢
pozycj¦ zaklinowanego (przy pomocy liny, wioseª, haków ratunkowych. Je»eli w trakcie akcji ratunkowej pogorszy si¦ pozycja kajaka, to powinno by¢ mo»liwe utrzymanie
gªowy oary ponad wod¡.
Dopiero na ko«cu ratujemy sprz¦t.

• Je»eli zaklinowanie nast¡piªo przy larze mostu, to prawie zawsze mo»na dotrze¢
do oary z mostu. miaªy ratownik mo»e opu±ci¢ si¦ z lin¡ i wyci¡gn¡¢ kajakarza
lub ªódk¦.
• Kajak zaklinowany przed przeszkod¡ powstrzymuje napór wody i wytwarza za
i przed sob¡ cofki. 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¢!

3.5.2 Zaklinowanie pomi¦dzy dwoma przeszkodami
Przeszkodami mog¡ by¢ dwie ±ciany kanionu lub dwa bloki skalne, ale tak»e dwa lary
drewnianego mostu. Niebezpiecze«stwo polega na tym, »e kajak zostaje przechylony w
stron¦ pr¡du (niemo»liwe jest wyj±cie z kajaka), lub 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 z pr¡dem. Czasami mo»na si¦ podeprze¢ wiosªem
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o wod¦ 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.

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. Najlepszym rozwi¡zaniem jest zwykle wyci¡gni¦cie kajaka przy pomocy
odpowiednio umocowanej liny  patrz strona 90. Nie zawsze najbardziej skomplikowane rozwi¡zanie jest najlepsze. W wielu wypadkach do uwolnienia ªodzi wystarczy
podniesienie lub przesuni¦cie rufy lub dziobu.

3.5.3 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, najczystszej
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. 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 siedzenia. Kokpity takie, okre±lane w katalogach
niemieckich jako Sicherheitsluke, a w angielskich safety cockpit lub key hole, wyst¦puj¡
w wi¦kszo±ci produkowanych obecnie kajaków turystycznych. Wymiary takiego kokpitu,
to zwykle od 83×45cm do 93×45cm.
Lina umocowana na pokªadzie kajaka od uchwytu na rue do tyªu kokpitu 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
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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.

Pomoc kolegów
Mo»liwe do zastosowania metody zale»¡ przede wszystkim od dost¦pno±ci miejsca zaklinowania. 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:
• Ratownik mo»e si¦ dosta¢ na mocno zaklinowan¡ ªód¹ (np. staj¡c na brzegu
kokpitu  pomocna bywa lina pokªadowa) i osªoni¢ zaklinowanego swoim ciaªem
(Rys. 3.24). Ta metoda zapewnia zaklinowanemu pewien czas na samooswobodzenie si¦ z kajaka. Nale»y oczywi±cie ubezpieczy¢ ratuj¡cego lin¡. 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.

Rys. 3.24: Szybka pomoc w celu uªatwienia opuszczenia zaklinowanego kajaka: ratownik
asekurowany lin¡ powstrzymuje swoim ciaªem napór wody
Czasami istotne jest powstrzymanie naporu wody na zaklinowany kajak i/lub
kajakarza.
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• 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 mostu. Przy pomocy dwóch lin umocowanych
na brzegach mo»na dokªadnie ustali¢ pozycj¦ kajaka.
• Podanie zaklinowanemu liny.

Rys. 3.25: 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 (Rys. 3.25).
Je»eli nie jest mo»liwe rzucenie liny, to mo»na poda¢ lin¦ przeci¡gni¦t¡ w poprzek
rzeki. Godne polecenia jest rozstawianie asekuracji na obu brzegach rzeki.

• 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
uchwytu na tyle kajaka i przy zastosowaniu bloku (wyci¡g opisany w rozdziale Sprz¦t ratunkowy) lub innego urz¡dzenia w celu zwi¦kszenia siªy ci¡gn¡cej
wyrwanie go z zaklinowania (ci¡gn¡c w dóª rzeki  Rys. 3.26).
Przy tego rodzaju wypadkach istotne jest wyposa»enie kajaka:
stabilny podnó»ek  zabezpieczaj¡cy przed wtªoczeniem kajakarza do wn¦trza kajaka
przez napór wody.
du»y kokpit  umo»liwiaj¡cy wydostanie kolan i zabezpieczaj¡cy w ten sposób przed
zaklinowaniem nóg.

3.6. SZOK TERMICZNY

43

Rys. 3.26: Wyrwanie zaklinowanego kajaka

lina pokªadowa  umo»liwiaj¡ca przyci¡gni¦cie si¦ do pokªadu nawet pod naporem
wody, aby odci¡»y¢ nogi.

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,
zbyt 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.
Odpowiednie ±rodki ratunkowe, to oprócz liny i uprz¦»y, tak»e haki ratunkowe.
Zostan¡ one jeszcze opisane w rozdziale 7.1. 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.

3.6 Szok termiczny
Szok (wstrz¡s) termiczny wyst¦puje, kiedy zimna woda ma bezpo±redni kontakt z ciaªem. Zwykle dzieje si¦ tak zaraz po przewróceniu si¦ kajaka. Szok termiczny mo»e
nast¡pi¢ ju» w wodzie o temperaturze 13◦ C, zwªaszcza, je±li organizm jest rozgrzany.
Mo»liwe s¡ nast¦puj¡ce skutki wpadni¦cia do zimnej wody:
1. utrata poczucia równowagi. Dostanie si¦ zimnej wody do nosa i uszu mo»e
w niekorzystnej sytuacji spowodowa¢ utrat¦ przytomno±ci lub natychmiastowy
brak orientacji. Obie sytuacje s¡ równie niebezpieczne, gdy» osoba nie orientuj¡ca
si¦, gdzie jest góra, a gdzie dóª nie jest w stanie wykona¢ eskimoski ani nawet
wyj±¢ z kajaka.
2. niekontrolowane gª¦bokie wdechy. Bezpo±rednio po zetkni¦ciu si¦ skóry z zimn¡ wod¡ zdarza si¦, »e czªowiek kilkakrotnie, nie kontroluj¡c tego, gª¦boko wci¡ga
powietrze. Je±li gªowa jest w tym momencie pod wod¡, woda dostaje si¦ automatycznie do pªuc. Skutkiem mo»e by¢ zachªy±ni¦cie si¦ i utoni¦cie. Je»eli osoby
towarzysz¡ce nie zareaguj¡ szybko, to wypadek taki mo»e si¦ sko«czy¢ tragicznie.
3. niekontrolowane szybkie oddychanie (dyszenie). Po gª¦bokich, niekontrolowanych wdechach nast¦puje dyszenie. Dotkni¦ta nim osoba oddycha 4-5 razy
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szybciej ni» przeci¦tnie, co zwi¦ksza ryzyko zakrztuszenia si¦ wod¡. Dodatkowe
zagro»enie w takiej sytuacji to zaburzenie kr¡»enia krwi i w konsekwencji zawroty
gªowy, zamroczenie, omdlenie i skurcze mi¦±ni.
4. brak oddechu. Zamiast dyszenia mo»e wyst¡pi¢ brak oddechu, zarówno obiektywny, kiedy nie mo»na zrobi¢ wdechu, jak i subiektywny, kiedy ma si¦ uczucie, »e
nie wdycha si¦ w ogóle powietrza lub jest go za maªo. Taka sytuacja mo»e trwa¢
nawet do 3 minut. Powa»nym zagro»eniem jest te» mo»liwy w takiej sytuacji
skurcz krtani, którego naturaln¡ konsekwencj¡ jest panika.
5. osªabienie zdolno±ci wstrzymywania oddechu. Ocenia si¦, »e w wodzie
o temperaturze poni»ej 15◦ C czas wstrzymywania oddechu zmniejsza si¦ trzykrotnie, a przy 5◦ C jest on pi¦ciokrotnie krótszy. Dlatego te» w zimnej wodzie
mamy znacznie mniej czasu na wykonanie eskimoski, ni» np. na basenie.

3.6.1 Zasady bezpiecze«stwa
Podstawow¡ zasad¡ w sytuacji zagro»enia szokiem termicznym jest wzajemna asekuracja w grupie. Je»eli widzimy, »e kolega si¦ przewróciª i dªugo siedzi pod wod¡, to
zawsze nale»y uwzgl¦dni¢ mo»liwo±¢ szoku termicznego i problemów z powrotem na
powierzchni¦. Tak samo jest, je±li obserwuj¡c przewrócony kajak mo»emy przypuszcza¢, »e pod wod¡ ma miejsce szamotanina. Niezale»nie od tego, czy jest ona wynikiem
problemów ze zdj¦ciem fartucha, czy utrat¡ poczucia równowagi, trzeba by¢ gotowym
do natychmiastowego udzielenia pomocy. Nale»y te» szybko reagowa¢, je»eli holujemy
osob¦ po kabinie i dostrzegamy dyszenie, czy problemy z kontrol¡ oddechu.
Szybka pomoc i w ogóle wzajemna obserwacja jest mo»liwa tylko przy zachowaniu
odpowiednich odst¦pów na wodzie. Dlatego przy zªej pogodzie, zimnej (w stosunku do
powietrza) wodzie, a zwªaszcza przy pªywaniu w zimie nale»y bezwzgl¦dnie przestrzega¢
zasady zachowania odpowiedniej odlegªo±ci pomi¦dzy osadami. W razie jakichkolwiek
podejrze« co do sytuacji wyst¦puj¡cej po wywrotce nale»y udziela¢ pomocy mo»liwie
szybko.

3.7 Wychªodzenie organizmu (hipotermia)
Wychªodzenie jest to znaczny spadek temperatury ciaªa spowodowany zaburzeniem
pracy systemu regulacji temperatury ciaªa lub zbyt szybkim chªodzeniem organizmu w
stosunku do jego zdolno±ci wytwarzania ciepªa.
Wyró»nia si¦ trzy stopnie wychªodzenia.
1. Stadium marzni¦cia, które charakteryzuje si¦ uczuciem marzni¦cia, dreszczami
i dr»eniem mi¦±ni. Sªabn¡ ramiona i nogi, wyst¦puj¡ zawroty gªowy i dezorientacja. Temperatura ciaªa spada do 35◦ C.
2. Stadium wyczerpania, w którym pojawia si¦ brak wra»liwo±ci na bod¹ce i sztywnienie mi¦±ni. Przechªodzony dostaje skurczów mi¦±ni, zachowuje si¦ apatycznie
i cierpi na zaburzenia ±wiadomo±ci. Temperatura ciaªa wynosi od 34◦ C do 30◦ C.
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3. Stadium bezwªadno±ci, kiedy poszkodowany ostatecznie traci przytomno±¢.
Puls i oddech s¡ ledwo wyczuwalne. Zanika reakcja ¹renic na ±wiatªo, co jest
spowodowane niedotlenieniem mózgu. Temperatura ciaªa spada poni»ej 30◦ C.
4. Je»eli temperatura ciaªa spadnie do 24◦ C, najcz¦±ciej nast¦puje ±mier¢.
Staªa temperatura ciaªa utrzymuje si¦ dzi¦ki termoregulacyjnym zdolno±ciom organizmu, które s¡ wspomagane przez odpowiednie ubranie. Podczas pªywania kajakiem
przy niskich temperaturach powietrza i wody, ta samoregulacja mo»e zosta¢ zakªócona.
Najwi¦ksze zagro»enie stanowi woda, która przewodzi ciepªo znacznie lepiej i ochªadza
organizm 25 razy szybciej ni» powietrze. Ró»ne ¹ródªa podaj¡, »e organizm mo»e zniwelowa¢ ozi¦bienie szybsze o 25-500% od strat ciepªa w powietrzu. W ka»dym razie
jest to znacznie mniej ni» 25 razy. Poni»sza tabela pokazuje przeci¦tny, oczekiwany
czas prze»ycia w zimnej wodzie, przez co nale»y rozumie¢, »e osoby odporniejsze mog¡
przetrwa¢ dªu»ej, sªabsze nieco krócej.

Przeci¦tny czas prze»ycia
Temperatura
wody
+15◦ C
+10◦ C
+5◦ C
− 1◦ C

Skafander
suchy
ponad 6h
6h
3h
niecaªe 2h

Skafander
mokry (neopren)
4h
2h
1h
30 min.

Inne
ubranie
2h
1h
30 min.
15 min.

Nale»y podkre±li¢, »e w literaturze spotyka si¦ bardzo ró»ne oszacowania czasu prze»ycia w zimnej wodzie. Jako na pewno bezpieczn¡ granic¦ mo»na przyj¡¢ zaªo»enie,
»e osoba nie ubrana w specjalny kombinezon mo»e prze»y¢ w wodzie o temperaturze poni»ej 10◦ C tyle minut, ile wynosi temperatura wody: np. 4 minuty w wodzie
o temperaturze 4◦ C. Odpowiednie ubranie (kombinezon neoprenowy, neoprenowe skarpety/obuwie i szczelna kurtka lub suchy kombinezon) mo»e zwi¦kszy¢ t¦ tolerancj¦ 23
razy. Zawsze lepiej przesadzi¢ z ostro»no±ci¡, ni» nara»a¢ si¦ na wychªodzenie. Decyduj¡c¡ rol¦ mo»e odegra¢ na przykªad zm¦czenie po przepªyni¦ciu dªugiego odcinka rzeki,
gªód, niedawno przebyta choroba.
Niska temperatura powietrza w poª¡czeniu z siª¡ wiatru przyczynia si¦ do wychªodzenia organizmu, nawet bez k¡pieli w wodzie. Na wietrze wyst¦puje tzw. windchill ,
który polega na przyspieszonym parowaniu skóry, co ochªadza organizm. Zdarza si¦
zwªaszcza na du»ych, wietrznych i faluj¡cych zbiornikach wodnych. Nawet je±li mamy
na sobie suchy skafander, a na dziaªanie wody i wiatru wystawione s¡ tylko dªonie,
r¦ce mog¡ szybko osªabn¡¢. Wiatr wpªywa na odczuwanie temperatury powietrza obni»aj¡c subiektywne odczucia: wiatr o sile 3 stopnie Beauforta daje ten sam efekt, co
obni»enie temperatury o 510◦ C, natomiast wiatr o sile ponad 7 stopni Bft daje ten
sam efekt, co temperatura ni»sza o nawet 20◦ C przy bezwietrznej pogodzie.
Podstawowym, wczesnym objawem wychªodzenia s¡ dreszcze. Organizm reaguje
tak, gdy nie jest w stanie utrzyma¢ normalnej temperatury ciaªa (36.6◦ C) i stara
si¦ wygenerowa¢ wi¦cej ciepªa przez ruch. Pierwsze skutki wychªodzenia to stopniowe osªabienie caªego ciaªa. Je»eli dreszcze ustaj¡, to sytuacja jest ju» bardzo powa»na.
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Najpierw tracimy siªy w tych cz¦±ciach ciaªa, które s¡ bezpo±rednio wystawione na dziaªanie wody i zimnego, mokrego powietrza, np. w r¦kach. Pó¹niej osªabienie przechodzi
w zdr¦twienie, któremu mog¡ towarzyszy¢ skurcze.
Hipotermia wpªywa poza tym na zdolno±¢ wªa±ciwej oceny sytuacji. atwo przeoczy¢ moment, kiedy tracimy orientacj¦. Wtedy musimy liczy¢ na kolegów, którzy zauwa»¡ nasze irracjonalne zachowania i spowolnione reakcje. Podczas zimowego pªywania
trzeba szczególnie uwa»nie obserwowa¢ caª¡ grup¦. Ka»da k¡piel w zimnej wodzie mo»e
prowadzi¢ do kolejnej, w rezultacie po kilku kabinach kajakarz nie jest w stanie pªyn¡¢
dalej. Jego dezorientacja przechodzi w zoboj¦tnienie, które jest na wodzie szczególnie
niebezpieczne, poniewa» oara przestaje interesowa¢ si¦ wªasnym ratunkiem i pomaga¢
ratuj¡cym.

3.7.1 Kilka zasad przeciwdziaªania wychªodzeniu
• Ubranie.
Dane o szansach prze»ycia w zimnej wodzie jednoznacznie pokazuj¡, »e lepiej
ubra¢ si¦ za ciepªo, a w razie czego ochlapa¢ si¦ wod¡ lub zrobi¢ eskimosk¦. Zawsze
trzeba bra¢ pod uwag¦ nie tylko wygod¦, ale te» mo»liwo±¢ k¡pieli w zimnej
wodzie  i ubiera¢ si¦ pod tym k¡tem. Najodpowiedniejszy jest suchy skafander,
a pod nim specjalna ciepªa bielizna. Nale»y unika¢ u»ywania odzie»y baweªnianej,
zwªaszcza w pobli»u ciaªa. Mokra baweªna bardzo szybko wychªadza organizm.
Warto zainwestowa¢ w bielizn¦ z polipropylenu i polar. Pianka typu long john nie
jest dostatecznym zabezpieczeniem, je±li zakªadamy pod ni¡ baweªnian¡ koszulk¦.
Kurtka nie powinna przepuszcza¢ wiatru.
Neoprenowa czapka, zakrywaj¡ca uszy, zapewnia wªa±ciw¡ temperatur¦ gªowie,
która, wedªug wszelkich danych, oddaje najwi¦cej ciepªa i jednocze±nie najbardziej go potrzebuje. W ostateczno±ci mo»na te» u»ywa¢ czepka pªywackiego.
Nieprzewiewne i w miar¦ mo»no±ci nieprzemakalne r¦kawice zapobiegaj¡ stracie
energii przez r¦ce. Nie mog¡ w »adnym razie ogranicza¢ sprawno±ci dªoni czy
osªabia¢ chwytu na wio±le. Mo»na u»ywa¢ zapinanych na wio±le osªon na dªonie.
W podobny sposób wodoszczelne buty lub skarpety z lateksu lub neoprenu chroni¡ stopy. W bardzo zimnej wodzie buty neoprenowe mog¡ nie by¢ dostateczn¡
ochron¡, zwªaszcza je±li zapinane s¡ na suwak.
Dobrze jest wozi¢ ze sob¡ suchy worek z ciepªym ubraniem na zmian¦.

• Szyk pªyni¦cia i pomoc w grupie.
Pªywanie w grupie trzech osób jest znacznie bezpieczniejsze ni» we dwójk¦, a ju»
na pewno nie nale»y pªywa¢ samemu. Je»eli u kogo± w grupie obserwujemy objawy hipotermii (dreszcze, dezorientacja, spowolnienie reakcji, niekomunikatywno±¢, brak normalnej sprawno±ci), zwªaszcza po kilku wywrotkach, trzeba zatrzyma¢ si¦ i rozgrza¢, wypi¢ co± ciepªego (termos z herbat¡!) lub rozpali¢ ognisko.
Lepiej nawet zrezygnowa¢ z dalszego pªyni¦cia ni» nara»a¢ si¦ na niebezpiecze«stwo, które wzrasta podczas dªugotrwaªego marzni¦cia. Osobie, która jest tak
wychªodzona, »e nie mo»e chodzi¢ lub traci przytomno±¢, nie pomo»e zwykªa
rozgrzewka. Trzeba j¡ odwie¹¢ do szpitala.
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• Technika pªywania.
wiczy¢ eskimosk¦! Opanowanie wstawania eskimosk¡ oszcz¦dzi nam przykrych
chwil pªyni¦cia wpªaw.

• Zachowanie w wodzie. wiczy¢ wsiadanie do kajaka z wody. Ta umiej¦tno±¢ mo»e
si¦ przyda¢, je»eli nie wstaniemy eskimosk¡. Wszystkie czynno±ci powinny sta¢
si¦ na tyle rutynowe, aby udawaªy si¦ mimo utraty siª, sprawno±ci i koncentracji.
Je»eli nie da si¦ wsi¡±¢, nale»y unika¢ zb¦dnych ruchów. Wiele ¹ródeª zaleca
przyj¦cie w wodzie skulonej pozycji, z kolanami podci¡gni¦tymi pod brod¦ (tzw.
pozycja embrionalna), ale nowsze badania wskazuj¡, »e niewiele to daje.
Bardzo istotna jest kwestia poruszania si¦ w wodzie. Podczas ruchu organizm traci
ciepªo, poniewa» ciepªa krew pompowana jest do ko«czyn, gdzie wymienia krew
ju» ochªodzon¡. Ozi¦bia nas równie» wywoªana ruchem wymiana wody pomi¦dzy warstwami ubrania. Dlatego w lodowatej wodzie powinno si¦ jak najmniej
porusza¢ i unika¢ silnych ruchów pªywackich. W »adnym wypadku nie wolno
zdejmowa¢ ubrania, które ewentualnie przeszkadzaªoby w szybkim dopªyni¦ciu
do brzegu. W razie pozostawania w spoczynku nawet zwykªe ubranie spowalnia
czterokrotnie tempo chªodzenia organizmu. Je»eli pªyniemy, to efekt ten nieco
si¦ zmniejsza, ale i tak ubrany organizm ochªadza si¦ trzykrotnie wolniej.

3.7.2 Post¦powanie przy hipotermii
Podczas akcji ratunkowej i opieki nad wychªodzonym obowi¡zuje ogólna zasada: unika¢
wszelkich zb¦dnych ruchów oary. Im wy»szy stopie« hipotermii, tym bardziej trzeba
na to uwa»a¢. Przy obni»onej temperaturze ciaªa organizm pracuje w pewnym sensie
na zwolnionych obrotach, aby utrzyma¢ kr¡»enie krwi w sercu, pªucach i mózgu. Nawet nieznaczne ruchy, powoduj¡ przepªyw ciepªej jeszcze krwi z tuªowia w wyzi¦bione
ko«czyny. Zimna krew dociera do ±rodka ciaªa. Ten tzw. afterdrop mo»e doprowadzi¢
do ostatecznego zaªamania si¦ krwiobiegu.
Ratowanego nale»y przenie±¢ w miejsce osªoni¦te od wiatru, ze wzgl¦du na jego
chªodz¡ce dziaªanie. W ostateczno±ci trzeba postawi¢ w zacisznym miejscu namiot,
lub, je±li wszystko odbywa si¦ na wodzie, zbudowa¢ z kajaków tratw¦, uªo»y¢ na niej
poszkodowanego i zawin¡¢ go w nieprzewiewn¡ pªacht¦ ratunkow¡.
Sposoby post¦powania w kolejnych stadiach wychªodzenia (patrz wy»ej):
1. Piewsze stadium wychªodzenia.
Oara jest w peªni przytomna, mo»na j¡ rozebra¢ bez zb¦dnego poruszania, uªo»y¢ w ±piworze, zawin¡¢ dodatkowo w pªacht¦ ratunkow¡ i poda¢ ciepª¡ herbat¦.
Dlatego w zimie w ka»dym kajaku powinien znajdowa¢ si¦ pod r¦k¡ termos z gor¡c¡ herbat¡. Wychªodzonego powinno si¦ ostro»nie wysuszy¢, ale nie naciera¢
r¦cznikiem ani nie masowa¢ aby nie prowokowa¢ przepªywu krwi z gª¦bi ciaªa do
naczy« podskórnych. Uªo»y¢ poziomo w pozycji bocznej ustalonej (patrz Pozycja
boczna ustalona, str. 59). W namiocie trzeba ostro»nie ogrza¢ wn¦trze w taki
sposób, aby byªo jeszcze czym oddycha¢. Oczywi±cie, je»eli tylko istnieje taka
mo»liwo±¢, nale»y szuka¢ schronienia w ogrzanych pomieszczeniach. Nie wolno

podawa¢ jakiegokolwiek alkoholu!
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2. Drugie stadium wychªodzenia.
U poszkodowanego pojawia si¦ apatia i sztywno±¢ mi¦±ni. Nie nale»y go rozbiera¢.
Poza tym trzeba post¦powa¢ tak, jak przy pierwszym stadium, tylko uªo»y¢ oar¦
z podkurczonymi ko«czynami, co mo»e zapobiec spadkowi temperatury ciaªa o
kolejne stopnie. Podczas transportu unikamy poªo»enia w pionie  bezpieczna
jest tylko w pozycja le»¡ca.
3. Trzecie stadium wychªodzenia.
Poszkodowany traci przytomno±¢. Nale»y post¦powa¢ tak, jak przy drugim, ale
nie wlewa¢ do ust »adnych pªynów. Tylko pomoc medyczna i kliniczna mo»e
zapewni¢ prze»ycie. Je»eli ustanie kr¡»enie krwi lub nast¡pi zatrzymanie oddechu, nale»y niezwªocznie rozpocz¡¢ reanimacj¦  patrz rozdziaª Reanimacja na
stronie 49.
Mocno wychªodzone komórki potrzebuj¡ du»o mniej tlenu i substancji od»ywczych ni» normalnie. Powracaj¡ do »ycia tak»e bardzo powoli. Czªowieka w skrajnej hipotermii cz¦sto trudno odró»ni¢ od martwego. Bardzo istotne jest, aby nie
rozpoczyna¢ reanimacji zbyt wcze±nie, to znaczy, zanim nie stwierdzi si¦ zatrzymania oddechu lub kr¡»enia.

Rozdziaª 4

Reanimacja
Reanimacja (o»ywianie, resuscytacja) oznacza poª¡czone zabiegi, które stosuje si¦ w
celu przywrócenia lub skutecznego zast¡pienia podstawowych funkcji »yciowych (oddychania i akcji serca) oraz przywrócenia ±wiadomo±ci. Nale»y podkre±li¢, »e o ile w
stosunku do zabiegów u»ywa si¦ zamiennie wszystkich wymienionych powy»ej okre±le«,
to w opisie stanu chorego odró»nia si¦ stan zresuscytowania i stan zreanimowania.
Okre±lenie chory zresuscytuowany oznacza osob¦, której przywrócono (lub skutecznie
zast¡piono) podstawowe funkcje »yciowe, ale która nie odzyskaªa przytomno±ci. Chory
zreanimowany, to osoba, u której oprócz resuscytacji nast¡piª te» powrót ±wiadomo±ci,
czyli reanimacja = resuscytacja + powrót ±wiadomo±ci. W tym rozdziale opisywane b¦dzie post¦powanie ratunkowe w stanach zagro»enia »ycia, dlatego uzasadnione byªoby
u»ycie dowolnego z okre±le«: reanimacja, resuscytacja czy o»ywianie. Dla ujednolicenia
u»ywany b¦dzie termin reanimacja, najpowszechniej stosowany w Polsce.
Jak to jeszcze wielokrotnie podkre±limy:

nie wystarczy nauczy¢ si¦ reanimacji z ksi¡»ki, czy opowiada«. Ka»dy kajakarz powinien postara¢ si¦ o mo»liwo±¢ opanowania reanimacji na specjalnym kursie, prze¢wiczenia jej na fantomie reanimacyjnym i powtarza¢ takie
¢wiczenia co jaki± czas (co najmniej raz w roku).
Kluby kajakowe mog¡ postara¢ si¦ o zorganizowanie takiego przeszkolenia przez
kontakt z organizacjami zajmuj¡cymi si¦ ratownictwem: PCK, WOPR, Liga Obrony
Kraju, Pogotowie Ratunkowe. Tak»e znajomy lekarz (anestezjolog) mo»e zapewni¢ dost¦p do fantoma i przeprowadzi¢ przeszkolenie.
Obiektem zabiegów reanimacyjnych jest osoba w stanie nagªego bezpo±redniego zagro»enia »ycia. Przez bezpo±rednie zagro»enie »ycia b¦dziemy tu rozumieli zakªócenie
dziaªania co najmniej jednego z trzech ukªadów kluczowych dla »ycia czªowieka: o±rodkowego ukªadu nerwowego, ukªadu oddechowego i ukªadu kr¡»enia. Nale»y pami¦ta¢,
»e nawet krótkotrwaªe wyª¡czenie czynno±ci jednego z tych ukªadów stanowi istotne,
natychmiastowe zagro»enie dla »ycia: ukªady te s¡ powi¡zane i zawieszenie dziaªalno±ci jednego z nich natychmiast wpªywa niekorzystnie na funkcjonowanie pozostaªych
i mo»e w konsekwencji spowodowa¢ szybk¡ ±mier¢.
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W czasie spªywu kajakowego najbardziej obawiamy si¦ zagro»enia spowodowanego toni¦ciem, ale nale»y pami¦ta¢, »e zakªócenie funkcjonowania wy»ej wymienionych
ukªadów mo»e by¢ równie» spowodowane innymi przyczynami: uderzeniem pioruna,
pora»eniem pr¡dem elektrycznym, zakrztuszeniem si¦ w trakcie jedzenia, uderzeniem
w gªow¦, wstrz¡sem pourazowym, zatruciem, szokiem, chorob¡.
W wielkim uproszczeniu mo»na powiedzie¢, »e ustanie czynno±ci jednego z podstawowych ukªadów »yciowych prowadzi do ±mierci przez niedotlenienie podstawowych organów »yciowych. Najbardziej wra»liwa na niedotlenienie jest tkanka nerwowa,
a zwªaszcza kora mózgowa. Brak tlenu w normalnej temperaturze powoduje obumarcie
kory ju» po 34 minutach.

Nie znaczy to jednak, »e mo»na powstrzyma¢ si¦ od post¦powania reanimacyjnego lub przerwa¢ je po upªywie np. 5 czy 10 minut. Znane s¡
przypadki skutecznej akcji reanimacyjnej nawet po znacznie dªu»szym czasie.

4.1 Ocena stanu ratowanego
Post¦powanie ratownika staj¡cego wobec konieczno±ci ratowania zagro»onego »ycia musi by¢ bardzo konsekwentne, zdecydowane i szybkie. W celu podj¦cia sªusznej, opartej
na logicznych przesªankach decyzji dobrze jest posªugiwa¢ si¦ poni»szym schematem.
Stosowanie go polega na zadaniu sobie czterech pyta«  na ka»de z nich mo»na odpowiedzie¢ tylko tak lub nie.

1. Czy oara jest przytomna? (przytomny reaguje na bod¹ce i speªnia co najmniej
proste, gªo±no wypowiedziane polecenia, jak np. unie±¢ r¦k¦, otworzy¢ oczy, otworzy¢
usta; w przypadkach nieoczywistych mo»na na przykªad uszczypn¡¢ policzek  nieprzytomny nie reaguje na ból).
tak ⇒ post¦powanie przeciwwstrz¡sowe (patrz strona 62).
nie ⇓
2. Czy oara oddycha? (kontrola oddychania jest opisana poni»ej)
tak ⇒ uªo»y¢ w pozycji bocznej ustalonej. Wezwa¢ lekarza.
nie ⇓
3. Czy serce pracuje? (kontrola pulsu jest opisana poni»ej)
tak ⇒ zastosowa¢ sztuczne oddychanie.
nie ⇓
4. Czy nast¡piªa ±mier¢ denitywna? (ocena: patrz ni»ej)
nie ⇒ zastosowa¢ sztuczne oddychanie i masa» serca.
Schemat ten nale»y opanowa¢ na pami¦¢ i systematycznie przypomina¢ go sobie,
najlepiej podczas praktycznych ¢wicze« z fantomem.
Post¦powanie ratownika zale»y te» od okoliczno±ci wypadku, na przykªad, je»eli
oczywiste jest, »e poszkodowany zemdlaª, to nale»y poªo»y¢ go na plecach i unie±¢ nogi
w gór¦, a nie natychmiast reanimowa¢. Umiej¦tno±¢ zachowania spokoju i racjonalnego
post¦powania warunkowana jest osobowo±ci¡ ratownika, ale tak»e jego wiedz¡ teoretyczn¡ i praktyczn¡  przej±cie odpowiedniego przeszkolenia zwi¦ksza nasze szanse na
odpowiednie post¦powanie w krytycznej sytuacji.
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Przy ratowaniu ton¡cych bardzo istotne jest aby nie traci¢ czasu na próby
wylewania wody z pªuc. Zabiegi te s¡ zupeªnie nieskuteczne  wody z pªuc nie da
si¦ usun¡¢, a stracony czas mo»e decydowa¢ o »yciu ratowanego.

4.1.1 Ocena przytomno±ci
Ocena przytomno±ci ratowanego jest najcz¦±ciej prosta. Z osob¡ przytomn¡ mo»na
zwykle nawi¡za¢ kontakt. W razie braku natychmiastowego kontaktu mo»na spróbowa¢
uszczypn¡¢ poszkodowanego lub lekko poklepa¢ go po policzkach.
Je»eli ratowany wykonuje proste polecenia i mo»na z nim nawi¡za¢ kontakt, to
w danym momencie nie wymaga on zabiegów reanimacyjnych. Przyst¦pujemy wtedy do udzielenia innej pomocy dora¹nej (o ile taka jest potrzebna). Nale»y pami¦ta¢
o systematycznym kontrolowaniu stanu poszkodowanego (jego stan mo»e si¦ pogorszy¢)
i staramy si¦ skontaktowa¢ z lekarzem.

Stwierdzenie, »e chory jest przytomny zwalnia nas od potrzeby kontroli
oddychania i akcji serca  na pewno s¡ one utrzymane.
Je»eli chory nie jest przytomny, to w pierwszej kolejno±ci kontrolujemy,
czy oddycha.

4.1.2 Ocena oddechu
Podaje si¦ wiele sposobów na sprawdzenie, czy ratowany oddycha.

Rys. 4.1: Kontrola oddechu
Najbardziej praktyczny z nich to obserwacja klatki piersiowej i próba usªyszenia/poczucia oddechu. W tym celu ukªadamy ratowanego na wznak (najlepiej przedtem
zdj¡¢, a przynajmniej rozpi¡¢ kamizelk¦ ratunkow¡, o ile ratowany ma j¡ na sobie) i nachylaj¡c si¦ nad nim, przybli»amy ucho do jego ust i nosa sprawdzaj¡c, czy sªycha¢
oddech (Rys. 4.1). Na wra»liwej skórze ucha mo»emy te» poczu¢ ruch wydychanego powietrza. Jednocze±nie obserwujemy ruchy klatki piersiowej. Mo»emy te» równocze±nie
kontrolowa¢ t¦tno  patrz nast¦pny rozdziaª.

Je»eli ratowany oddycha, to jego serce równie» pracuje.
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Uwaga: ruchy oddechowe klatki piersiowej mog¡ by¢ zachowane, przynajmniej
przez pewien czas, nawet wówczas, je±li oara nie mo»e zaczerpn¡¢ powietrza na skutek
niedro»no±ci oddechowej. Dlatego po stwierdzeniu, »e ratowany oddycha nale»y upewni¢ si¦ co do dro»no±ci oddechowej (patrz Technika udro»niania dróg oddechowych,
str. 54) i uªo»y¢ go w pozycji bocznej ustalonej (patrz Pozycja boczna ustalona,
str. 59). Je»eli podejrzewamy uszkodzenia kr¦gosªupa, to poszkodowanego
nie nale»y rusza¢  mogªoby to spowodowa¢ powi¦kszeniem istniej¡cych
obra»e«, a nawet uszkodzeniem rdzenia kr¦gowego.

Osob¡ nieprzytomn¡ nale»y si¦ caªy czas opiekowa¢ obserwuj¡c jej oddech i kontroluj¡c (wizualnie) dro»no±¢ dróg oddechowych i t¦tno. Oczywi±cie wzywamy lekarza
lub staramy si¦ przetransportowa¢ poszkodowanego pod opiek¦ medyczn¡.

Je»eli oara nie oddycha, to nale»y skontrolowa¢, czy jej serce pracuje.

4.1.3 Kontrola kr¡»enia
Brak oddechu powoduje w ci¡gu kilku minut zatrzymanie kr¡»enia na skutek niedotlenienia i w konsekwencji ±mier¢. Dlatego w razie stwierdzenia bezdechu nale»y jak
najszybciej ustali¢, czy jest jeszcze utrzymane kr¡»enie krwi, czy te» nie. Kr¡»enie
sprawdzamy badaj¡c dotykiem t¦tno na jednej z du»ych t¦tnic. Najlepiej zrobi¢ to
na t¦tnicy szyjnej, która znajduje si¦ pomi¦dzy krtani¡, a du»ym mi¦±niem szyjnym,
biegn¡cym od okolicy za uchem do mostka. T¦tno sprawdzamy dwoma lub trzema palcami, staraj¡c si¦ nie u»ywa¢ ko«ców palców, gdy» mo»emy wtedy wyczu¢ wªasne t¦tno
(Rys. 4.2).

Rys. 4.2: Kontrola t¦tna na t¦tnicy szyjnej

Aby nie traci¢ czasu wykonujemy kontrol¦ t¦tna i oddechu równocze±nie. Kl¦kamy obok gªowy le»¡cego na wznak ratowanego, nachylaj¡c si¦
nad nim badamy oddech tak, jak opisano powy»ej, a jednocze±nie przykªadamy palce do t¦tnicy szyjnej, badaj¡c t¦tno. Nale»y pami¦ta¢, »e obecno±¢
oddechu oznacza te», »e kr¡»enie jest utrzymane, natomiast obecno±¢ t¦tna
nie oznacza, »e poszkodowany oddycha.
Je»eli stwierdzimy, »e kr¡»enie krwi istnieje, to nale»y udro»ni¢ drogi oddechowe (patrz Technika udro»niania dróg oddechowych, str. 54) i natychmiast
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przyst¡pi¢ do sztucznego oddychania (patrz Sztuczne oddychanie, str. 56).
Je»eli nie wyczuwamy t¦tna, to konieczne jest zadanie sobie ostatniego, naj-

trudniejszego pytania, dotycz¡cego charakteru ±mierci. Stwierdzenia ±mierci denitywnej le»y w kompetencji lekarza. Dlatego laik, nie maj¡c pewno±ci, powinien podj¡¢
akcj¦ ratunkow¡, to znaczy jednoczesne sztuczne oddychanie (patrz Sztuczne
oddychanie, str. 56) i masa» serca (patrz Masa» serca, str. 57).
Nale»y zawsze pami¦ta¢, »e nagªa, stresowa sytuacja mo»e ograniczy¢ nasze mo»liwo±ci trafnego rozpoznania. Dlatego trzeba zawsze podejmowa¢ akcj¦ ratunkow¡ u osób
zagro»onych ±mierci¡, tak»e w razie w¡tpliwo±ci, a nawet przy istnieniu uzasadnionego
przekonania, »e nie przyniesie ona oczekiwanego rezultatu. W przypadku kajakarstwa
nale»y pami¦ta¢, »e dwa czynniki dziaªaj¡ na nasz¡ korzy±¢:

• przez wychªodzenie zwalnia si¦ przemiana materii w wa»nych organach; na skutek
tego reanimacja mo»e by¢ skuteczna w ekstremalnych wypadkach nawet po 40
i wi¦cej minutach przebywania oary pod wod¡;
• oar¡ jest bardzo cz¦sto mªoda i zdrowa osoba.

Ratowanie zawsze zwi¦ksza szans¦ prze»ycia, zaniechanie akcji przekre±la
wszelk¡ nadziej¦. Ratownik podejmuj¡c akcj¦ ratunkow¡ daje czªowiekowi
szans¦ prze»ycia  nie popeªnia bª¦du, nawet je±li nie rozpoznaª ±mierci
biologicznej.
Akcj¦ reanimacyjn¡ przerywamy w momencie przej¦cia post¦powania przez lekarza,
lub w momencie odzyskania przez ratowanego kr¡»enia i oddechu. Je»eli ratowany
odzyskuje przytomno±¢, to prowadzimy post¦powanie przeciwwstrz¡sowe (patrz strona
62), w przeciwnym wypadku ukªadamy go w pozycji bocznej ustalonej (patrz Pozycja
boczna ustalona, strona 59) i co jaki± czas kontrolujemy oddech i t¦tno.
Nawet po udanej reanimacji ratowanemu grozi jeszcze szereg powa»nych niebezpiecze«stw. Jednym z najwa»niejszych jest przechªodzenie: uratowanego nale»y przebra¢
w such¡ odzie», ewentualnie owin¡¢ pªacht¡ ratunkow¡, mo»na zastosowa¢ ciepªy kompres chemiczny, je»eli jest przytomny  poda¢ co± ciepªego do picia. Poszkodowanemu
nale»y zapewni¢ spokój. Nale»y liczy¢ si¦ z mo»liwo±ci¡ wyst¡pienia wstrz¡su.

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, zapalenia pªuc lub innych powikªa«.

4.2 Techniki reanimacyjne
Sukces reanimacji zale»y od szybko±ci i poprawno±ci wykonania zabiegów. Laik nie ma
mo»liwo±ci posªugiwania si¦ sprz¦tem reanimacyjnym i dlatego powinien opanowa¢ i co
pewien czas ¢wiczy¢ na specjalnym fantomie bezprzyrz¡dowe metody reanimacji:

• udra»nianie dróg oddechowych,
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• sztuczne oddychanie,
• po±redni masa» serca.
Ponadto nale»y prze¢wiczy¢ ukªadanie bezwªadnej (tak»e wi¦kszej i ci¦»szej od ratownika) osoby w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej).
Poni»szy schemat pokazuje hierarchi¦ zabiegów reanimacyjnych: 1) samo udro»nienie dróg oddechowych mo»e przywróci¢ poszkodowanemu oddech, je±li tylko istniaªa
czynno±¢ o±rodka oddechowego; 2) skuteczno±¢ sztucznego oddychania warunkowana
jest prawidªowym udro»nieniem dróg oddechowych; 3) sztuczne kr¡»enie (masa» serca)
przynosi rezultaty tylko w poª¡czeniu ze sztucznym oddychaniem przy dro»no±ci dróg
oddechowych.
1)
udro»nienie
dróg oddechowych

2)
udro»nienie
dróg oddechowych
+
sztuczne
oddychanie

3)
udro»nienie
dróg oddechowych
+
sztuczne
oddychanie
+
masa»
serca

4.2.1 Technika udro»niania dróg oddechowych
U nieprzytomnej osoby le»¡cej na plecach j¦zyk zapada si¦ w dóª, co w poª¡czeniu
z opadaniem »uchwy (Rys. 4.3) mo»e spowodowa¢ gro¹n¡ niedro»no±¢ oddechow¡.

Rys. 4.3: Niedro»no±¢ dróg oddechowych na skutek zapadni¦cia j¦zyka (z lewej) i jej
usuni¦cie po odchyleniu gªowy do tyªu (z prawej)
Dodatkow¡ przyczyn¡ utrudniaj¡c¡ lub uniemo»liwiaj¡c¡ oddychanie mo»e by¢ zanieczyszczenie jamy ustnej i gardªa przez ±lin¦, ±luz, krew, wymiociny, szlam, itp. Specyczn¡ dla kajakarstwa przeszkod¡ w oddychaniu mo»e by¢ strój poszkodowanego.
Szczególnie szczelne kurtki z lateksowymi lub neoprenowymi koªnierzami uciskaj¡cymi
szyj¦ mog¡ by¢ powa»n¡ przeszkod¡ w skutecznej akcji reanimacyjnej. W czasie ratowania nieprzytomnego, ubranego w taki strój, nale»y jak najszybciej stara¢ si¦ rozlu¹ni¢
szczelny koªnierz. Je»eli mo»na go rozpi¡¢ (poluzowa¢), to nale»y to niezwªocznie wykona¢. Je»eli koªnierza nie mo»na rozpi¡¢ (takie s¡ np. koªnierze lateksowe), to nale»y
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go rozci¡¢ no»em (ostro»nie!) lub rozerwa¢. Nie wahajmy si¦ zniszczy¢ kurtki  »ycie
czªowieka jest cenniejsze od ka»dego sprz¦tu.
W celu udro»nienia dróg oddechowych przede wszystkim ukªadamy poszkodowanego na wznak. Je»eli podejrzewamy zanieczyszczenia, to nale»y wykona¢ tak zwan¡
toalet¦ dróg oddechowych. W tym celu odchylamy gªow¦ ratowanego do tyªu, naciskaj¡c czoªo jedn¡ r¦k¡ i podkªadaj¡c drug¡ pod kark (Rys. 4.4) zdecydowanie, ale
delikatnie, aby nie uszkodzi¢ kr¦gów szyjnych (szczególnie u osób starszych).

Rys. 4.4: Odchylenie gªowy do tyªu w celu udro»nienia dróg oddechowych
Nast¦pnie przytrzymujemy czoªo ratowanego jedn¡ (praw¡) r¦k¡, a drug¡ rozchylamy jego szcz¦ki. Najlepiej oprze¢ palce: du»y i wskazuj¡cy lewej r¦ki na z¦bach górnej,
a skrzy»owany z nimi kciuk na z¦bach dolnej szcz¦ki i rozewrze¢ szcz¦ki ratowanego,
co pozwala sprawdzi¢ zawarto±¢ jamy ustnej. Wyjmujemy z ust ratowanego wszelkie
protezy. Je»eli podejrzewamy zanieczyszczenia, to utrzymuj¡c rozwarcie szcz¦k przekr¦camy praw¡ r¦k¡ gªow¦ ratowanego w prawo tak, aby k¡cik ust znalazª si¦ jak
najni»ej (Rys. 4.5). Nast¦pnie palcami prawej r¦ki (dobrze owin¡¢ je gaz¡ lub chustk¡)
wygarniamy zawarto±¢ ust i gardªa na zewn¡trz.

Rys. 4.5: Toaleta dróg oddechowych
Po oczyszczeniu jamy ustnej i gardªa prostujemy gªow¦ poszkodowanego i odci¡-
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gamy j¡ do tyªu, tak, jak opisano powy»ej (Rys. 4.4). Aby poprawi¢ udro»nienie dróg
oddechowych przyciskamy »uchw¦ ratowanego do szcz¦ki górnej i podci¡gamy »uchw¦
do przodu. Z¦by »uchwy powinny wysun¡¢ si¦ przed z¦by górnej szcz¦ki. Dro»no±¢ oddechowa wymaga rozchylenia warg ratowanego, natomiast z¦by powinny si¦ dotyka¢.

4.2.2 Sztuczne oddychanie
Jedyna skuteczna bezprzyrz¡dowa metoda sztucznego oddychania polega na systematycznym wdmuchiwaniu do pªuc ratowanego powietrza wydychanego przez ratownika.
Nale»y od razu podkre±li¢, »e powietrze wydychane z pªuc zawiera okoªo 16% tlenu
(w porównaniu z 21% tlenu w powietrzu atmosferycznym), co zupeªnie wystarcza do
podtrzymania »ycia. Dlatego nie jest konieczne powstrzymywanie oddechu przez osob¦
ratuj¡c¡  jest to nawet niewskazane ze wzgl¦du na ogromn¡ prac¦ wykonywan¡ przez
ratuj¡cego podczas reanimacji.
W celu przeprowadzenia sztucznego oddychania ratownik kl¦ka z lewej strony, nieco
z tyªu gªowy ratowanego (Rys. 4.6), odchyla gªow¦ ratowanego do tyªu (tak, jak opisano
powy»ej), a nast¦pnie praw¡ r¦k¡ przytrzymuje czoªo i zamyka nos poszkodowanego,
a lew¡ przytrzymuje jego brod¦ przyciskaj¡c »uchw¦ do szcz¦ki górnej i rozwieraj¡c
kciukiem wargi.

Rys. 4.6: Sztuczne oddychanie metod¡ usta-usta, z lewej sposób trzymania gªowy
Co 45 sekund (1512 oddechów na minut¦) ratownik nabiera powietrza, nachyla si¦
nad ratowanym i obejmuj¡c szczelnie ustami jego usta wdmuchuje do nich swe powietrze, obserwuj¡c jednocze±nie, czy unosi si¦ klatka piersiowa ratowanego. Unoszenie si¦
brzucha (nadbrzusza) ±wiadczy o niedro»no±ci dróg oddechowych  powietrze dostaje
si¦ wtedy do »oª¡dka ratowanego (co nie przynosi »adnych efektów!) Po wdmuchni¦ciu powietrza ratownik prostuje si¦ i obserwuje opadanie klatki piersiowej ratowanego,
wykonuj¡c w tym czasie wdech. Je±li przy wdmuchiwaniu powietrza napotykamy opór,
to nale»y ponowi¢ zabieg udro»nienia dróg oddechowych.
Zabieg sztucznego oddychania mo»na stosowa¢ te» wdmuchuj¡c powietrze do nosa
oary. Zmienia si¦ wtedy jedynie sposób uªo»enia r¡k ratownika na gªowie ratowanego:
prawa r¦ka przytrzymuje czoªo, a lewa zaciska wargi ratowanego, aby nie wydostawaªo
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si¦ przez nie wdmuchiwane powietrze. Post¦powanie takie jest wskazane w wypadku
urazu szcz¦k, ran warg, lub niemo»no±ci udro»nienia jamy ustnej.
W razie ratowania osoby znacznie mniejszej, np. dziecka lub noworodka, usta ratownika obejmuj¡ zarówno usta, jak i nos ratowanego. Obie r¦ce ratownika zajmuj¡ si¦
wtedy tylko utrzymaniem odchylenia gªowy do tyªu. W wypadku ratowania dzieci i noworodków rytm wdmuchiwania powietrza powinien by¢ szybszy: 2025 oddechów na
minut¦. Nale»y natomiast zwraca¢ uwag¦, aby nie wdmuchiwa¢ zbyt du»o powietrza:
klatka piersiowa ratowanego nie powinna unosi¢ si¦ wy»ej, ni» przy oddechu normalnym.

4.2.3 Masa» serca
Zasada zewn¦trznego masa»u serca polega na wytworzeniu sztucznego kr¡»enia przez
zgniatanie serca pomi¦dzy mostkiem, a kr¦gosªupem, przez zewn¦trzny ucisk na klatk¦
piersiow¡ (Rys. 4.7).

Rys. 4.7: Zasada zewn¦trznego (po±redniego) masa»u serca
Kr¡»enie krwi b¦dzie przynosiªo jakiekolwiek rezultaty tylko pod warunkiem jednoczesnego wykonywania sztucznego oddychania.
W celu przeprowadzenia masa»u serca nale»y ukl¦kn¡¢ na wysoko±ci mostka ratowanego (który powinien le»e¢ na twardym podªo»u) i uªo»y¢ dªonie na mostku, nieco
poni»ej poªowy jego dªugo±ci (pami¦tajmy o zdj¦ciu, a przynajmniej rozpi¦ciu kamizelki!). Naciskamy mostek nadgarstkami, uªo»onymi jeden na drugim (Rys. 4.8). R¦ce
powinny by¢ wyprostowane, a siªa nacisku powinna powodowa¢ przemieszczanie si¦
mostka dorosªego czªowieka o 45 cm, dziecka 2.53.5 cm, a niemowl¦cia 1.52.5 cm.
Reanimuj¡c niemowl¦ uciskamy jego mostek dwoma palcami. Tempo ucisków powinno
wynosi¢ 80100 na minut¦, dla dzieci i niemowl¡t zbli»aj¡c si¦ do tej górnej granicy. Prawidªowo wykonywany masa» serca powinien powodowa¢ wyczuwalne t¦tno na
t¦tnicach szyjnych.
Nale»y pami¦ta¢, »e nawet przy prawidªowo wykonywanym po±rednim masa»u serca
mo»e nast¡pi¢ zªamanie »eber. Nie powinno si¦ wykonywa¢ masa»u na wszelki wypadek, ale jego zaniechanie mo»e spowodowa¢ ±mier¢ ratowanego. Mi¦dzy innymi dlatego
reanimacji nale»y nauczy¢ si¦ na praktycznym kursie.
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Rys. 4.8: Pozycja przy wykonywaniu zewn¦trznego masa»u serca

4.2.4 Wykonywanie reanimacji przez jednego ratownika
Je»eli jeden ratownik musi wykonywa¢ zarówno sztuczne oddychanie, jak i masa» serca,
to powinien on kl¦kn¡¢ na wysoko±ci ramion ratowanego, aby móc wygodnie si¦gn¡¢ do
jego ust oraz wykonywa¢ masa» serca z odpowiedni¡ siª¡. Najlepiej prze¢wiczy¢ ró»ne
pozycje w czasie ¢wicze« z fantomem i wybra¢ t¦ najwygodniejsz¡.

4.2.5 Tempo zabiegów reanimacyjnych
Przy równoczesnym prowadzeniu sztucznego oddychania i masa»u serca pierwsz¡ czynno±ci¡ powinno by¢ podanie oddechu. Akcj¦ ratunkow¡ rozpoczynamy od 45 wdmuchni¦¢, nast¦pnie wykonujemy 10-15 uci±ni¦¢ mostka.

Przy akcji prowadzonej przez jednego ratuj¡cego: na dwa wdechy nale»y
wykona¢ 15 ucisków klatki piersiowej. Tempo: okoªo 12 wdechów i 80-100
ucisków na minut¦).
Przy akcji prowadzonej przez dwóch ratuj¡cych jeden wykonuje masa»
serca, a drugi sztuczne oddychanie. Na jeden wdech nale»y wykona¢ 6 ucisków klatki piersiowej Tempo: okoªo 12 wdechów i 80-100 ucisków na minut¦).
Po okoªo minucie prowadzenia akcji reanimacyjnej sprawdzamy t¦tno na t¦tnicy
szyjnej. Je»eli serce nadal nie bije, prowadzimy akcj¦ dalej, co pewien czas sprawdzaj¡c,
czy pojawiªo si¦ t¦tno. Gdy ono powróci nale»y zaprzesta¢ masa»u. W dalszym jednak
ci¡gu prowadzimy sztuczne oddychanie, a» do powrotu oddechu naturalnego lub do
przybycia lekarza. Po przywróceniu poszkodowanemu kr¡»enia i oddechu ukªadamy go
w pozycji bocznej ustalonej.
Ratuj¡cemu nigdy nie wolno wyrokowa¢ o tym, czy wyst¦puj¡ce pierwsze oznaki
±mierci s¡ faktycznie jej znamionami. Tylko lekarz jest upowa»niony do stwierdzenia
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faktu zgonu. Je»eli ju» podj¦li±my si¦ wykonywania zabiegu reanimacyjnego, to musimy
doprowadzi¢ zabieg do ko«ca. Dobrze je»eli wykonuj¡cy zabieg o»ywiania mo»e by¢ co
jaki± czas zast¦powany przez innego ratownika, gdy» prowadzenie akcji to bardzo ci¦»ka
praca zyczna. Np. w czasie pi¦tnastominutowej akcji reanimacyjnej nale»y wykona¢
okoªo 225 wdechów i 1500 uci±ni¦¢ klatki piersiowej, które powinny mie¢ wag¦ okoªo
50 kilogramów.
Zacytujmy jeszcze bardzo trafn¡ opini¦ jednego z recenzentów tej ksi¡»ki:

...dobrze byªoby da¢ im do zrozumienia, »e gdy b¦d¡ robi¢ akcj¦ reanimacyjn¡ i po dziesi¦ciu minutach wyda im si¦, »e ju» w ogóle nie maj¡ wi¦cej
siª, MUSZ jednak jako± je znale¹¢...

4.2.6 Pozycja boczna ustalona
W pozycji bocznej dzi¦ki odchyleniu gªowy do tyªu j¦zyk wysuni¦ty jest mocno do
przodu, co udra»nia drogi oddechowe, a niskie uªo»enie ust pozwala na swobodny wyciek
pªynu lub ewentualnie wymiocin na zewn¡trz. Dzi¦ki odpowiedniemu uªo»eniu r¡k i nóg,
ciaªo zabezpieczone jest przed przewróceniem si¦ na plecy lub na brzuch (rysunek 4.9).

Rys. 4.9: Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

Aby uªo»y¢ ci¦»k¡ osob¦ w tej pozycji nale»y rozpocz¡¢ od uªo»enia jej na wznak
z wyprostowanymi nogami. R¦ce ukªadamy wzdªu» tuªowia. Nast¦pnie podkurczamy
lew¡ nog¦ ratowanego tak, aby kolano byªo uniesione w gór¦, a stopa oparta pªasko
o podªo»e. Lew¡ r¦k¦ staramy si¦ uªo»y¢ jak najbli»ej ciaªa. Kl¦kamy po lewej stronie
ratowanego, na wysoko±ci jego brzucha i chwytamy go za prawy nadgarstek. Ci¡gn¡c
nadgarstek i wpychaj¡c lew¡ r¦k¦ ratowanego pod jego bok przekr¦camy ciaªo na lewy
bok, pilnuj¡c, aby lewa noga pozostaªa zgi¦ta. Na koniec zginamy praw¡ r¦k¦ poszkodowanego i podkªadamy jego praw¡ dªo« pod policzek, odci¡gaj¡c gªow¦ do tyªu.

Uwaga: pod »adnym pozorem nie wolno zostawi¢ nieprzytomnego samego. Co kilka minut nale»y kontrolowa¢ jego oddech i t¦tno.

Stan, w jakim znajduje si¦ ratowany musi by¢ stale kontrolowany bez wzgl¦du
na stopie« zaawansowania akcji i bez wzgl¦du na jej aktualne powodzenie. Dlatego
nigdy nie pozostawiajmy nieprzytomnego bez opieki, nawet je»eli mieliby±my uda¢ si¦
osobi±cie do telefonu celem wezwania lekarza, poniewa» w tym czasie mo»e doj±¢ do
wyczerpania si¦ ostatnich rezerw »yciowych poszkodowanego.
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Rys. 4.10: Sposób ukªadania w pozycji bocznej ustalonej

4.2.7 Przenoszenie poszkodowanego
W czasie transportu nale»y stara¢ si¦ zapewni¢ poszkodowanemu jak najwi¦kszy komfort. Nale»y go ciepªo okry¢ i przenosi¢ w pozycji le»¡cej o ile to tylko mo»liwe. Zaimprowizowane nosze mo»na wykona¢ z dwóch wioseª i dwóch kamizelek (Rys. 4.11).
Nosze powinno nie±¢ mo»liwie du»o (46) osób. Nale»y zwraca¢ uwag¦, aby gªowa cho-

Rys. 4.11: Nosze z wioseª i kamizelek
rego nie znajdowaªa si¦ ni»ej ni» nogi. Przy pokonywaniu wzniesie« nale»y podchodzi¢,
nios¡c chorego gªow¡ do przodu, a znosi¢ nogami do przodu.

Rozdziaª 5

Udzielanie pierwszej pomocy
5.1 Zasady ogólne
Na spªywie mo»emy si¦ spotka¢ z najrozmaitszymi przypadkami zachorowa« i nieszcz¦±liwych wypadków. Pierwsza pomoc udzielona poszkodowanemu jest dora¹n¡ i przez
to obejmuje swoim zakresem tylko najwa»niejsze dziaªania dla zachowania zdrowia lub
»ycia oary wypadku.
Mimo rozmaitych form wypadków nagªych, istnieje jednak ustalony tok post¦powania daj¡cy si¦ dopasowa¢ caªo±ciowo lub tylko we fragmencie do wi¦kszo±ci sytuacji.
Schemat ten przewiduje stosowanie tylko niezb¦dnych, aktualnie potrzebnych zabiegów o charakterze pomocy przedlekarskiej. Znaczy to, »e zabiegi takie mo»e wykona¢
praktycznie ka»da osoba posiadaj¡ca odrobin¦ wiedzy na ten temat. Kolejno±¢ dziaªa«
jest zawsze wyznaczona wedªug logicznego ukªadu, a zakres stosowanych zabiegów nie
powinien przekracza¢ potrzeby okre±lonego wypadku.
1. Podstawowym dziaªaniem jest zawsze natychmiastowa eliminacja dziaªania czynnika szkodliwego. Oznacza to równie», »e poszkodowanego nale»y wynie±¢ z terenu
zagro»onego; np. przy udarze sªonecznym  wynie±¢ chorego do cienia, umie±ci¢
w przewiewnym miejscu  czynnikiem szkodliwym s¡ tu promienie sªoneczne.
Nie wolno jednak usuwa¢ przedmiotów tkwi¡cych gª¦boko w ranie, gdy» mo»na
spowodowa¢ krwotok, lub niewprawnym ruchem pogª¦bi¢ stan zagro»enia.
2. Nale»y oceni¢, czy nie jest niezb¦dne przeprowadzenie reanimacji. Je»eli brak jest
oddechu i ewentualnie tak»e akcji serca, to przede wszystkim nale»y d¡»y¢ do ich
przywrócenia.
3. Zatamowa¢ ewentualne krwotoki.
4. Opatrzy¢ inne rany, unieruchomi¢ zªamania.
Nale»y pami¦ta¢, »e w czasie pierwszej pomocy rozbiera si¦ ratowanego tylko na
tyle, na ile to jest konieczne dla zaªo»enia pierwszego opatrunku. Niepotrzebne
rozbieranie wywoªuje ozi¦bienie organizmu i mo»e pogª¦bi¢ wstrz¡s pourazowy.
W razie konieczno±ci nale»y rozci¡¢ odpowiednie cz¦±ci odzie»y lub wyci¡¢ w nich
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otwory umo»liwiaj¡ce dost¦p do rany. W przypadku zamkni¦tych obra»e« ko±ci
i stawów zakªada si¦ pierwszy opatrunek bez rozbierania.
5. Podj¡¢ post¦powanie przeciwwstrz¡sowe (patrz ni»ej  Wstrz¡s pourazowy).
6. W razie konieczno±ci wezwa¢ pogotowie ratunkowe, najbli»szego lekarza, przetransportowa¢ chorego do najbli»szego punktu sªu»by zdrowia (przedtem nale»y
stwierdzi¢, czy transport ten nie wpªynie na pogorszenie stanu zdrowia oary
wypadku).
Ogólnie obowi¡zuj¡c¡ zasad¡ jest post¦powanie aseptyczne, to znaczy:

• mycie r¡k przed przyst¡pieniem do opatrywania rany,
• stosowanie przy opatrywaniu tylko czystych materiaªów opatrunkowych,
• w miar¦ mo»no±ci stosowanie r¦kawiczek lateksowych przy opatrywaniu krwawie«,
• nie wolno u»ywa¢ przyborów z apteczki do innych celów ni» medyczne,
• nie wolno przechowywa¢ w apteczce niczego, co nie stanowi jej wyposa»enia (np.
dokumentów, pieni¦dzy).

5.2 Wstrz¡s pourazowy
Wstrz¡s pourazowy jest zespoªem zaburze« pracy organizmu pod wpªywem silnego
urazu. Objawia si¦ on powa»nym spadkiem ci±nienia t¦tniczego, co prowadzi do niedotlenienia tkanek i ogólnego zaªamania siª »yciowych caªego organizmu. Wstrz¡s jest
najcz¦±ciej spowodowany silnym urazem poª¡czonym z utrat¡ du»ej ilo±ci krwi i osocza
(krwotoki, zmia»d»enia, du»e zªamania, oparzenia). Wstrz¡s jest zawsze bardzo niebezpieczny, a wyst¦powanie na spªywie takich okoliczno±ci, jak wychªodzenie organizmu,
czy du»a odlegªo±¢ od pomocy medycznej, jeszcze to zagro»enie zwi¦kszaj¡. Wstrz¡s
objawia si¦ najcz¦±ciej wst¦pnym podnieceniem (bezpo±rednio po urazie), po którym
chory staje si¦ ot¦piaªy i oboj¦tny wobec otoczenia. T¦tno przyspiesza, ale jest sªabo
wyczuwalne. Na skutek spadku ci±nienia krwi mo»e doj±¢ do zniesienia reakcji ¹renic
na zmian¦ o±wietlenia. Skóra blednie i sinieje. Temperatura ciaªa obni»a si¦, chory mo»e pokry¢ si¦ tzw. zimnym potem. Szczególnie brak reakcji na ±wiatªo, rozszerzenie
¹renic ±wiadczy o sytuacji bardzo powa»nej  niedokrwieniu mózgu.
Bardzo istotne jest aby nie dopu±ci¢ do powstania wstrz¡su, który jest powa»nym
zagro»eniem dla oary wypadku. Dlatego w ka»dej sytuacji, kiedy mo»emy si¦ spodziewa¢ wstrz¡su (szczególnie po silnych krwotokach i oparzeniach), nale»y zadba¢
o zapewnienie choremu poczucia bezpiecze«stwa (nie zostawia¢ go samego!), spokoju,
ciepªa i opieki.
Chorego w stanie wstrz¡su nale»y uªo»y¢ mo»liwie pªasko, ewentualnie z uniesionymi do góry nogami. Nale»y zapewni¢ mu spokój, ciepªo (okrycie), ciepªe napoje
(herbat¦). Absolutnie nie podawa¢ alkoholu! Nale»y wezwa¢ karetk¦  najlepiej
reanimacyjn¡, lub jak najszybciej stara¢ si¦ dostarczy¢ chorego do szpitala.
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5.3 Udzielanie pomocy w konkretnych wypadkach
Krwotoki. Rozró»nia si¦ krwotok »ylny  spokojny wypªyw ciemnej krwi z rany oraz krwotok t¦tniczy  objawiaj¡cy si¦ tryskaniem z rany jasnej krwi z

cz¦stotliwo±ci¡ t¦tna i z du»¡ siª¡. Krwotoki s¡ niebezpieczne dla »ycia, a nawet
w por¦ zatamowane mog¡ by¢ przyczyn¡ wstrz¡su wskutek du»ej utraty krwi
w krótkim czasie. Pierwsz¡ pomoc¡ w wypadku tamowania krwanienia zewn¦trznego, zarówno t¦tniczego jak »ylnego, jest zaªo»enie opatrunku uciskowego.
Polega on na tym, »e ran¦ przykrywamy kilkoma warstwami gazy, nast¦nie grub¡ warstw¡ waty lub ligniny, nast¦pnie przymocowujemy caªo±¢ banda»em 
wywieraj¡c do±¢ mocny ucisk. Je»eli to nie pomaga, na poprzedni opatrunek nale»y naªo»y¢ nast¦pny pªat ligniny lub waty i ponownie mocniej obanda»owa¢.
Prawidªowo zaªo»ony opatrunek uciskowy powinien zatrzyma¢ ka»dy krwotok.

W razie niezwykle silnego krwawienia zranionej ko«czyny mo»na zaªo»y¢ opask¦ uciskow¡. Do jej wykonania najlepiej nadaje si¦ mankiet pneumatyczny (taki sam, jak
u»ywany przy pomiarze ci±nienia krwi). W warunkach dora¹nej pomocy mo»na u»y¢ kawaªka szerokiej na okoªo 10 cm ta±my gumowej. Nie wolno u»ywa¢ sznurów, drutu,
pasków i »adnych cienkich i nieelastycznych materiaªów! Opatrunek uciskowy
mo»na zaªo»y¢ na r¦k¦, powy»ej poªowy ramienia, lub na nog¦, powy»ej poªowy uda.
Rami¦ lub udo w miejscu zaªo»enia opaski owijamy kilkakrotnie tkanin¡ (np. chust¡ lub
niewielkim r¦cznikiem), a nast¦pnie naci¡gamy materiaª opaski i kilkakrotnie owijamy
ko«czyn¦, silnie zaciskaj¡c opask¦. Dowodem poprawnego zaªo»enia opaski jest ustanie,
lub znaczne osªabienie krwotoku i zbledni¦cie ko«czyny poni»ej opaski. Opask¦ uciskow¡
wolno pozostawi¢ na ko«czynie nie dªu»ej ni» godzin¦ do póªtorej. Dªu»szy ucisk
grozi martwic¡ tkanek. Po zaªo»eniu opaski nale»y zaznaczy¢ na niej (widocznie!) czas
zaªo»enia.

Podkre±lamy, »e zastosowanie opaski uciskowej jest ostateczno±ci¡, gdy w
inny sposób nie mo»na zatrzyma¢ krwawienia.
Przy krwotoku z nosa nale»y docisn¡¢ skrzydeªka nosa do przegrody nosowej
(±cisn¡¢ palcami nasad¦ nosa i trzyma¢ 510 minut), przyªo»y¢ zimny okªad na
nasad¦ nosa i na kark. Przy silnym krwotoku mo»na otwory nosa zatka¢ tamponami z waty. Nie wolno odchyla¢ gªowy do tyªu, gdy» grozi to zalaniem krwi¡ dróg
oddechowych. Najwygodniejsza pozycja: usi¡±¢ z gªow¡ pochylon¡ do przodu.

Opatrywanie ran ma na celu zatamowanie krwawienia i uªatwnienie gojenia si¦. Ra-

n¦ nale»y najpierw zdezynfekowa¢ (woda utleniona, woda mydlana; jodyn¦ stosuje si¦ tylko na powierzchni wokóª rany), nast¦pnie zaªo»y¢ opatrunek. Chorych
z rozlegªymi, silnie krwawi¡cymi ranami  po wst¦pnym opatrzeniu  trzeba
jak najszybciej dostarczy¢ do lekarza. Przy drobnych zranieniach ran¦ mo»na
przemy¢ oletem goryczkowym (gencjan¡). Przy ranach ropiej¡cych i trudno goj¡cych si¦ stosowa¢ mo»na ma±¢ z antybiotykiem lub wodny roztwór rivanolu.
Przygotowanym roztworem nas¡cza si¦ przykªadany do rany kompres gazowy.

Skaleczenia. S¡ to stosunkowo drobne i dlatego cz¦sto lekcewa»one rany, które mog¡

jednak by¢ przyczyn¡ gro¹nych powikªa«. W celu zabezpieczenia prze zaka»eniem
ka»d¡ ran¦ nale»y zdezynfekowa¢, najlepiej wod¡ utlenion¡, i opatrzy¢. Nale»y
zwraca¢ uwag¦ na wodoodporno±¢ opatrunku, je±li zranione miejsce ma kontakt
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z wod¡. Systematyczne brudzenie i moczenie nawet drobnej ranki mo»e prowadzi¢
do infekcji i powikªa« (t¦»ec!).

T¦»ec. Przyczyn¡ t¦»ca jest zaka»enie przez ran¦. Szczególnie gª¦bokie rany zabru-

dzone ziemi¡, zwªaszcza w okolicy gdzie wypasa si¦ bydªo, zagro»one s¡ t¡ trudn¡
do leczenia chorob¡, która nawet dzi± cz¦sto ko«czy si¦ ±mierci¡. Jedynym naprawd¦ skutecznym zabezpieczeniem przed t¦»cem jest szczepienie prolaktyczne.
Szczepienie to powinno by¢ co jaki± czas powtarzane.

Zªamanie. Objawy zªamania to ograniczenie lub niemo»no±¢ ruchów, silne bóle

i obrz¦k. Zªamanie mo»e by¢ zamkni¦te (je±li powªoki skórne nie s¡ przerwane) lub otwarte (je»eli zªamane ko±ci przerw¡ powªoki skórne). Przy zªamaniu
zamkni¦tym unieruchamiamy ko«czyn¦ tak, aby nieruchome byªy dwa s¡siaduj¡ce ze zªamaniem stawy. Przy zªamaniu otwartym unieruchamia si¦ ko«czyn¦
po zaªo»eniu jaªowego opatrunku na zdezynfekowan¡ ran¦. Do unieruchomienia
sªu»y¢ mog¡ sztywne przedmioty o odpowiedniej dªugo±ci: dwa kije, szyna Kramera, pagaje lub wiosªa itp., do których przymocowuje si¦ banda»em zªaman¡
ko«czyn¦. Zªamane rami¦ opatrujemy tak samo, jak zwichni¦ty staw barkowy.
Sposób unieruchamiania zªamanej szcz¦ki przedstawiono na Rys. 5.1.
Przy zªamaniach ko«czyn nie wolno próbowa¢ przywraca¢ ko«czynie pierwotnego
ksztaªtu, nale»y poda¢ natomiast ±rodki przeciwbólowe. Poszkodowanego szybko
odtransportowa¢ do lekarza.

Rys. 5.1: Unieruchamianie zªamanej szcz¦ki

Zwichni¦cie to uszkodzenie stawu z utrat¡ ª¡czno±ci powierzchni stawowych. Towarzyszy mu rozerwanie torebki stawowej oraz wi¦zadeª. Stawu nie nale»y nastawia¢, a zastosowa¢ zimne okªady z Altacetu i unieruchomi¢. Mo»na poda¢ ±rodki
przeciwbólowe. Poszkodowanego odtransportowa¢ do lekarza.

Zwichni¦cie stawu barkowego to bolesna kontuzja szczególnie cz¦sta w kajakar-

stwie górskim. Przeszli j¡ na przykªad obaj autorzy tej ksi¡»ki. Raz zwichni¦ty
staw barkowy ma pó¹niej tendencj¦ do ponownego wypadania (nazywa si¦ to nawykowym zwichni¦ciem), co mo»e przerwa¢ kajakow¡ karier¦. Szczególnie wa»ne
jest szybkie unieruchomienie stawu.

Wskazane jest u»ycie chusty trójk¡tnej dla podtrzymania r¦ki  patrz Rys. 5.2.
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Rys. 5.2: Opatrunek stawu barkowego

W razie braku chusty trójk¡tnej mo»na uªo»y¢ zwichni¦t¡ r¦k¦ tak, aby rami¦ zwisaªo wzdªu» tuªowia, a przedrami¦ oparte byªo na klatce piersiowej  dªo« si¦ga
wtedy przeciwlegªego obojczyka. W tej pozycji unieruchamiamy r¦k¦ owijaj¡c
banda»em elastycznym r¦k¦ i tuªów tak, aby podtrzyma¢ przedrami¦. Choremu
podajemy ±rodki przeciwbólowe i transportujemy chorego do lekarza.
Po nastawieniu stawu dobrze jest da¢ si¦ wªo»y¢ w gips na co najmniej 3 tygodnie. Jest to kuracja uci¡»liwa, ale umo»liwiaj¡ca trwaªe wyleczenie barku. Po
zdj¦ciu gipsu zalecamy rehabilitacj¦ i przynajmniej sze±ciomiesi¦czn¡ rekonwalescencj¦.

Skr¦cenie to uszkodzenie torebki stawowej i wi¦zadeª bez utraty ª¡czno±ci powierzchni stawowych. Nale»y post¡pi¢ tak samo, jak w wypadku zwichni¦cia.

W czasie gojenia si¦ i rehabilitacji skr¦ce« i zwichni¦¢ dobrze jest stosowa¢ specjalne kremy rozgrzewaj¡ce, np. Arcalen, Voltaren.

Stªuczenie wyst¦puje w wypadku p¦kni¦cia drobnych naczy« krwiono±nych, objawia
si¦ si«cem i bólem. Stosuje si¦ zimne okªady z wody i Altacetu ewentualnie silnie
rozcie«czonego octu. Przed zaªo»eniem okªadu dobrze jest pokry¢ skór¦ wazelin¡
lub tªustym kremem, »eby zapobiec maceracji skóry.

Wstrz¡±nienie mózgu jest wynikiem urazu gªowy, nawet takiego, wskutek któ-

rego nast¡piªa tylko krótkotrwaªa utrata ±wiadomo±ci. Objawy po przebytym
wstrz¡±nieniu mózgu, to mdªo±ci, wymioty, zawroty gªowy, zaburzenia równowagi, amnezja (utrata pami¦ci). Po ka»dym silniejszym uderzeniu w gªow¦ nale»y
liczy¢ si¦ z mo»liwo±ci¡ wstrz¡±nienia mózgu. Gdy podejrzewamy taki uraz, nale»y
poszkodowanemu zapewni¢ dobre warunki odpoczynku, gwarantuj¡ce prawidªow¡ wentylacj¦ oddechow¡, zimne okªady na gªow¦, podanie ±rodków przeciwbólowych i przeciwwymiotnych, a nast¦pnie, unieruchamiaj¡c gªow¦ poszkodowanego
odtransportowa¢ jak najszybciej do lekarza.
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Omdlenie to nagªa utrata przytomno±ci spowodowana przej±ciowym niedokrwieniem

mózgu. Nale»y uªo»y¢ omdlaªego pªasko na wznak i unie±¢ nogi do góry. Rozlu¹ni¢ ubranie (zwªaszcza w okolicy klatki piersiowej) i zapewni¢ zemdlonemu
dopªyw ±wie»ego powietrza. Nie wolno podawa¢ leków. Dopiero po odzyskaniu
przytomno±ci przez chorego mo»na mu poda¢ ciepªy napój. Je»eli poszkodowany
mo»e poda¢ nam przyczyn¦ omdlenia, to mo»na poda¢ np. zioªowe krople nasercowe. W przeciwnym wypadku nie nale»y podawa¢ poszkodowanemu leków.
Tak»e podanie np. mocnej kawy mo»e zaszkodzi¢ w niektórych sytuacjach.

Urazy brzucha. W razie urazów jamy brzusznej nale»y: uªo»y¢ chorego na wznak.

Je»eli otwarta rana przebiega w poprzek brzucha, to nale»y podeprze¢ kolana
i plecy przy dolnych ko«czynach zgi¦tych (Rys. 5.3). Przy urazach wewn¦trznych
mo»na zastosowa¢ zimne okªady na brzuch. W »adnym wypadku, nie podawa¢
pªynów, cz¦sto mierzy¢ t¦tno i temperatur¦ oraz dokªadnie obserwowa¢ chorego.
Jak najszybciej odwie¹¢ go do lekarza.

Rys. 5.3: Sposób uªo»enia chorego z urazami brzucha

Uraz kr¦gosªupa. Post¦powanie ratuj¡cego ogranicza si¦ do prawidªowego transpor-

tu poszkodowanego do lekarza, oraz na dbaniu o jego higien¦. Poszkodowanemu
nie wolno wykonywa¢ »adnych ruchów tuªowiem i gªow¡. Ratuj¡cy powinien umie±ci¢ poszkodowanego na twardym podªo»u, zabezpieczaj¡c przed gro¹n¡ dla jego
»ycia zmian¡ pozycji w czasie transportu. Mo»na poda¢ choremu ±rodki przeciwbólowe.

Przezi¦bienia objawiaj¡ si¦ bólem gardªa, gor¡czk¡, bólem gªowy, katarem i kaszlem.
Stosuje si¦ aspiryn¦ lub polopiryn¦. Przy wysokiej temperaturze  paracetamol.
Podajemy tak»e Rutinoscorbin i witamin¦ C. Przy bólach gardªa pªuczemy je
(np. roztworem soli), mo»emy te» poda¢ tabletki lub syrop od kaszlu, krople do
nosa i ±rodki ªagodz¡ce objawy (np. Coldrex).

Zatrucia pokarmowe. Objawy: nudno±ci, wymioty, biegunka, bóle brzucha, wstr¦t

do jedzenia. Je»eli od zatrucia upªyn¦ªo maªo czasu (mniej ni» 3 godziny), to
mo»na spowodowa¢ wymioty. Przy zatruciu podaje si¦ du»¡ ilo±¢ pªynów  herbata niesªodzona, a z leków w¦giel leczniczy, Sulfaguanidyn¦, Vegentalgin. Chory
powinien otrzymywa¢ potrawy lekkostrawne.
Przy powa»nych zatruciach (jadem kieªbasianym, muchomorem sromotnikowym)
wyst¦puj¡ bóle, zaburzenia wzroku i sªuchu. Chorego trzeba jak najszybciej odtransportowa¢ do szpitala.
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W razie spo»ycia kwasu lub zasady (±rodki »r¡ce  niektóre preparaty do czyszczenia zawieraj¡ silnie »r¡ce zasady) nie nale»y powodowa¢ wymiotów. W wypadku spo»ycia kwasu mo»na poda¢ choremu du»o mleka do picia. Je»eli chory
spo»yª zasad¦, mo»na próbowa¢ j¡ zneutralizowa¢ mocno rozcie«czonym octem.
W ka»dym wypadku korzystne jest podanie du»ej ilo±ci pªynów.

Oparzenia. Przy oparzeniach I stopnia (obrz¦k, zaczerwienienie i pieczenie naskórka)
nale»y natychmiast ochªodzi¢ powierzchni¦ oparzon¡ oblewaj¡c j¡ du»¡ ilo±ci¡
wody, cho¢by zaburtowej. Nast¦pnie skór¦ wokóª oparzenia przemy¢ spirytusem,
a powierzchni¦ oparzon¡ zabezpieczy¢ zakªadaj¡c suchy, jaªowy opatrunek (nie
stosujemy na go twarzy). Uwaga: alkoholu absolutnie nie stosujemy na miejsce
oparzone! Mo»na zastosowa¢ Panthenol. Przy oparzeniach II stopnia (powstaj¡
wtedy p¦cherze z odwarstwionego naskórka) nale»y oparzenie ochªodzi¢, a okolice powierzchni oparzonej zmy¢ alkoholem etylowym, który nie powinien jednak
dosta¢ si¦ do rany. Je±li p¦cherze p¦kªy, odsªoni¦te powierzchnie pokry¢ Oxycortem w aerozolu lub Panthenolem i zaªo»y¢ jaªowy opatrunek. Przy oparzeniach
III stopnia (zniszczenie, martwica tkanek i skóry) opatrzy¢ oparzon¡ powierzchni¦ jaªowym opatrunkiem, poda¢ ±rodki przeciwbólowe, du»¡ ilo±¢ pªynu i jak
najszybciej odtransportowa¢ do lekarza. Du»¡ ulg¡ dla poparzonego jest zwil»enie opatrunku chªodnym roztworem sody w przegotowanej wodzie (1 ªy»ka na 1
litr).

Oprócz zmian miejscowych wi¦ksze oparzenia powoduj¡ zaburzenia ogólnoustrojowe w postaci wstrz¡su, a nast¦pnie choroby wywoªanej bólem, utrat¡ osocza
krwi i zatruciem organizmu produktami rozkªadu spalonej tkanki. Wielko±¢ tych
zaburze« jest proporcjonalna do powierzchni oparzenia. Dlatego obok stopnia
oparzenia, bardzo wa»na jest jego rozlegªo±¢.
Przy opatrywaniu rozlegªych oparze« nale»y chorego rozebra¢ (ale nie odrywa¢
odzie»y, która przywarªa do oparzonych miejsc. W wypadku oparzenia r¦ki nale»y pami¦ta¢ o zdj¦ciu bi»uterii. Choremu mo»na poda¢ ±rodki przeciwbólowe
i jak najwi¦cej ciepªych napojów. Nie wolno smarowa¢ oparzonych miejsc olejem,
biaªkiem kurzym itp. Mog¡ one by¢ przyczyn¡ zaka»en. Nie wolno te» przekªuwa¢ p¦cherzy. Przy poparzeniach przekraczaj¡cych 10% powierzchni ciaªa nale»y
zastosowa¢ post¦powanie przeciwwstrz¡sowe.

Przegrzanie organizmu. Przyczyn¡ jest wzrost temperatury ciaªa (np. od ciepªa

dostarczonego z zewn¡trz) i niemo»liwo±¢ jego oddania. Na spªywie zdarza si¦
najcz¦±ciej w dni szczególnie upalne, przy du»ym nasªonecznieniu i naszej nieosªoni¦tej gªowie, w zbyt ciepªej odzie»y (uniemo»liwia parowanie potu), a tak»e
przy przem¦czeniach. Objawy to bóle i zawroty gªowy, nudno±ci a nawet wymioty,
t¦tno przyspieszone, temperatura powy»ej 38◦ C wilgotne dªonie i obte pocenie
si¦. Mo»e doj±¢ do utraty przytomno±ci. Mo»emy pomóc rozbieraj¡c chorego i
ukªadaj¡c go z uniesionymi nogami. Caªe ciaªo schªadzamy niezbyt zimn¡ wod¡.
Podajemy do picia du»¡ ilo±¢ chªodnych (nie lodowatych) pªynów dodaj¡c na
ka»dy litr jedn¡ ªy»eczk¦ soli. Kontrolujemy temperatur¦ ciaªa (czy nie spada).
Przegrzanie nie jest niebezpieczne, gdy szybko rozpoznamy problem i udzielimy
wªa±ciwej pomocy.
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Udar cieplny sªoneczny. Przyczyny s¡ takie same, jak przy przegrzaniu organi-

zmu. Objawy to temperatura do 40◦ C, gor¡ca, sucha skóra (pora»enie mechanizmów termoreguluj¡cych), zawroty gªowy, przyspieszone t¦tno, uczucie zm¦czenia i utrata przytomno±ci. Nale»y chorego jak najszybciej odtransportowa¢ do
lekarza, w trakcie transportu udzielaj¡c mu takiej samej pomocy, jak w wypadku przegrzania organizmu, dodatkowo intensykuj¡c dziaªania ochªadzaj¡ce na
klatce piersiowej i gªowie chorego. Podawanie pªynów w maªych porcjach gwarantuje, »e organizm ªatwiej je przyswoi. Absolutnie nie wolno chorego nagle
zanurza¢ w zimnej wodzie, poniewa» zbyt nagªe ochªodzenie powierzchni ciaªa
mo»e wywoªa¢ powa»ne zaburzenia w kr¡»eniu krwi z gro¹b¡ obni»enia jej przepªywu przez naczynia mózgowe do wstrz¡su termicznego wª¡cznie. Udar cieplny
jest niebezpieczny i mo»e spowodowa¢ ±mier¢.

U»¡dlenia przez owady (osy, pszczoªy, itp.) s¡ gro¹ne dla osób uczulonych na jad.
Jednak liczne uk¡szenia w obr¦bie twarzy i szyi a tak»e u»¡dlenia w gardªo lub j¦zyk mog¡ by¢ niebezpieczne dla ka»dego. Silna, alergiczna re-

akcj¡ na jad owadów nazywana jest wstrz¡sem analaktycznym  objawia si¦
on podobnie jak inne reakcje wstrz¡sowe, przy czym dodatkowo mog¡ wyst¡pi¢
objawy o charakterze uczuleniowym: silna opuchlizna, obrz¦ki, pokrzywka czy
stany astmatyczne. Nale»y wtedy szybko skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.
Je»eli »¡dªo znajduje si¦ w skórze zdrapujemy je ostrzem no»a lub paznokciem.
Unikamy uciskania p¦cherzyka na wierzchoªku »¡dªa, poniewa» wprowadza to
wi¦cej trucizny do organizmu. Bardzo pomocne jest posmarowanie u»¡dlonego
miejsca Fenistylem. Mo»na posmarowa¢ okolice ukªucia roztworem nadmanganianu potasu. Mo»na te» przyªo»y¢ zimny kompres z Altacetu, rozcie«czonego
octu (ukªucie przez os¦), papki z sody oczyszczonej i wody (ukªucie przez pszczoª¦), z¡bek czosnku czy cebul¦.
W razie ukªucia przez szerszenia miejsce ukªucia natychmiast wyssa¢ np. za pomoc¡ rurki, stawiaj¡c ba«k¦ (unika¢ bezpo±redniego kontaktu jadu z jam¡ ustn¡).
Nie pociera¢ i nie drapa¢ ukªutych miejsc, gdy» mo»na w ten sposób doprowadzi¢
do zaka»enia.
Ostatnio nasiliªy si¦ przypadki ukªu¢ przez kleszcze. Przyczepionego do skóry
kleszcza nie nale»y odrywa¢ na siª¦, gdy» najcz¦±ciej uda nam si¦ tylko oderwa¢ jego odwªok, gªowa za± pozostanie mocno wszczepiona w skór¦, przyspieszaj¡c przenikni¦cie do organizmu pstancji truj¡cych. Odpadni¦cie kleszcza mo»emy
spowodowa¢ smaruj¡c go eterem, naft¡ lub tªuszczem, np. masªem. Pozostaj¡c
w ciele kleszcz mo»e spowodowa¢ bardzo gro¹ne choroby (np. zapalenie opon
mózgowych), a w ich rezultacie ±mier¢. Pozostaj¡ce w skórze cz¦±ci kleszcza powoduj¡ trudno goj¡ce rany. Niezb¦dna mo»e by¢ pomoc lekarska.
Zapobiegawczo mo»na stosowa¢ na odsªoni¦te powierzchnie ciaªa specjalne preparaty odstraszaj¡ce owady.

Uk¡szenia. Ka»de uk¡szenie przez nieznane zwierz¦ musi zosta¢ zgªoszone do kontroli
lekarskiej. O ile jest to mo»liwe, zwierz¦, które uk¡siªo powinno by¢ dostarczone
do badania, by stwierdzi¢ czy nie jest chore na w±cieklizn¦. Ran¦ nale»y przemy¢
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ciepª¡ wod¡ z mydªem. Jodyn¡ lub spirytusem przetrze¢ miejsce wokóª rany. Po
zaªo»eniu opatrunku osob¦ uk¡szon¡ nale»y odesªa¢ do lekarza.
Je»eli nast¡piªo uk¡szenie przez »mij¦ (w Polsce jadowite s¡ tylko »mije zygzakowate) konieczna jest pomoc lekarska. Wyst¡pi wtedy obrz¦k i ból w miejscu
uk¡szenia. Dostrzegalne jedna lub dwie ranki ±lady w miejscu wkªucia z¦bów jadowych. Po pewnym czasie (kilkana±cie do kilkudziesi¦ciu minut) pojawiaj¡ si¦
zawroty i ból gªowy, nudno±ci i wymioty, krwawienia z bªon ±luzowych, wahania
t¦tna i obni»enie ci±nienia.
W ramach dora¹nej pomocy nale»y oczy±ci¢ miejsce wokóª ±ladów uk¡szenia ukªucia i odci¡gn¡¢ jad za pomoc¡ postawienia ba«ki. Zastosowa¢ okªad z wody utlenionej. Nie nale»y wysysa¢ trucizny, ani wypala¢ miejsca uk¡szenia. Nie nale»y te»
unosi¢ dotkni¦tej ko«czyny powy»ej poziomu serca; spowoduje to tylko szybsze
rozprzestrzenianie si¦ jadu. Poszkodowanego ukªadamy pªasko w celu zwolnienia
kr¡»enia i jak najszybciej transportujemy do lekarza, uspokajaj¡c go, utrzymuj¡c w bezruchu. Mo»na przeciwbólowo poda¢ aspiryn¦ lub panadol. Jad atakuje
gªównie ukªad kr¡»enia powoduj¡c wstrz¡s podobny do analaktycznego, oraz na
mi¦sie« sercowy i krzepliwo±¢ krwi. W razie uk¡szenia w ko«czyn¦ mo»na zastosowa¢ opask¦ uciskow¡ zgodnie z reguªami opisanymi powy»ej (patrz Krwotoki).
Najbardziej niebezpieczne s¡ jednak uk¡szenia w szyj¦ i twarz.

5.4 Post¦powanie po wypadku ±miertelnym
Je»eli wypadek ko«czy si¦ ±mierci¡, to nale»y zwróci¢ uwag¦ na nast¦puj¡ce rzeczy:
• Nie nale»y porzuca¢ miejsca wypadku (nawet je»eli oara 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 oary  nie pozostawia¢ tego zadania policji.
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Rozdziaª 6

Apteczka
Skªad apteczki zale»y od czasu trwania i miejsca spªywu, liczby uczestników i ich wieku, a tak»e od ostro»no±ci osoby za ni¡ odpowiedzialnej. Przy opisie skªadu apteczki
starali±my si¦ uporz¡dkowa¢ leki zgodnie z ich przeznaczeniem. Powinno to uªatwi¢
zarówno zapami¦tanie niezb¦dnego zestawu leków, jak i znalezienie substytutów. Przy
podawaniu skªadu apteczki posªugujemy si¦ nazwami handlowymi leków, a nie ich nazwami chemicznymi. Robimy to dla uªatwienia orientacji  oczywiste jest, »e ka»dy
lek mo»e by¢ zast¡piony równowa»nym specykiem innej rmy. Nale»y zwraca¢ uwag¦
na termin wa»no±ci leków i wymienia¢ przeterminowane lub uszkodzone np. na skutek
niewªa±ciwego przechowywania. Ilo±¢ leków znajduj¡cych si¦ w apteczce powinna wystarczy¢ dla wi¦cej ni» jednej osoby: np. przy zatruciach pokarmowych mo»emy zwykle
spodziewa¢ si¦ maªej epidemii.
W apteczce nale»y zachowywa¢ czysto±¢ i porz¡dek. Niedopuszczalne jest u»ywanie
instrumentów z apteczki do innych celów, ni» medyczne oraz przechowywanie w apteczce jakichkolwiek rzeczy nie zwi¡zanych z ni¡. Apteczka powinna by¢ przechowywana
w szczelnym opakowaniu.
1. Materiaªy opatrunkowe:

• banda»e elastyczne (w¡skie  2 szt. i szerokie  2 szt.),
• banda»e gazowe (3 szt.),
• gaza jaªowa (2 opakowania), sterylne kompresy 10×10 cm (5 szt.),
• lignina lub wata,
• Poloplast, Prestoplast,
• chusta trójk¡tna,
• szyna Kramera,
• Altacet.
2. rodki dezynfekuj¡ce:

• woda utleniona, olet goryczkowy (gencjana), Rivanol, soda oczyszczona,
nadmanganian potasu,
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• Panthenol,
• Hemostin,
• Oxycort,
• jodyna,
• Fenistyl (ªagodzi skutki uk¡sze« owadów).
3. rodki przeciwbólowe:

• Pabialgina, Pyralgin,
• Veramon, Gardan,
• Panadol,
• No-spa.
4. rodki przeciwgor¡czkowe i przeciwprzezi¦bieniowe:

• Paracetamol, Pyralgin, Aspiryna, Polopiryna, Asprocol,
• Witamina C, Rutinoscorbin, krople do nosa, tabletki lub syrop na kaszel,
• Coldrex, Neoangin.
5. rodki »oª¡dkowe:

• krople mi¦towe,
• w¦giel leczniczy,
• Sufaguanidyna, Vegentalgin, Nifuroksazyd.
6. rodki uspokajaj¡ce i nasercowe:

• Nerwosol,
• krople walerianowe,
• Cardiamid,
• Aviomarin.
7. Przybory:

• penseta,
• no»yczki,
• termometr,
• agrafki,
• pªachta (koc) ratunkowy lub worek ratunkowy (termoizolacyjny, wykonany
z folii aluminiowej),
• chemiczne kompresy rozgrzewaj¡ce (23 sztuki).
• zapalniczka

Rozdziaª 7

Sprz¦t asekuracyjny i ratunkowy
7.1 Kajak i jego wyposa»enie
Najwi¦ksze wymogi stawia si¦ kajakom przeznaczonym do pªywania po rzekach górskich
i morzu. Zawsze jednak istotne jest aby kokpit kajaka byª na tyle du»y, aby umo»liwi¢
ªatwe opuszczenie ªodzi. Wydaje si¦, »e dolna granica wymiarów kokpitu to 83×45 cm.
W kajakarstwie górskim istotne jest aby korpus kajaka byª jak najbardziej 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 przede
wszystkim kajaki polietylenowe. Dªugo±¢ ªodzi zale»y od wielu czynników. Pocz¡tkowo
przyjmowaªo si¦ za odpowiedni¡ dªugo±¢ 4 metry. W ostatnich latach u»ywa si¦ raczej kajaków krótszych. Wspóªczesny uniwersalny kajak górski ma dªugo±¢ w granicach
2.73.3 m. Ko«ce ªodzi powinny by¢ zaokr¡glone i wygi¦te do góry.
Kajak morski powinien by¢ absolutnie szczelny. Do pªywania po morzu nie nadaj¡
si¦ kajaki stare i przeciekaj¡ce. Je»eli pªyniemy na dªu»sz¡ wycieczk¦, to niezale»nie
od warunków w momencie wypªyni¦cia, kajak powinien by¢ wyposa»ony w szczelny
fartuch. Zalecanym wyposa»eniem dodatkowym jest ster.
Dodatkowe wyposa»enie zale»y niew¡tpliwie od przeznaczenia kajaka. Dla wszystkich rodzajów kajaków istotne s¡ nast¦puj¡ce elementy:

Siodeªko jest najcz¦±ciej wykonane z takiego samego materiaªu jak kadªub kajaka.
W kajakach laminatowych istotne jest, aby siodeªko byªo solidne, caªe i starannie
przyklejone do kadªuba. Dobrze jest podklei¢ siodeªko z boków i ewentualnie tak»e
od spodu przy pomocy kawaªków pianki poliuretanowej (lub styropianu), przyklejonych drug¡ stron¡ do kadªuba. Siodeªko powinno by¢ sztywne, w przeciwnym
wypadku ªatwo je poªama¢. Je»eli zamierzamy pªywa¢ po rzekach górskich, to
wa»ne jest ±cisªe dopasowanie szeroko±ci siodeªka do szeroko±ci bioder kajakarza.
Je»eli siodeªko nie ma regulowanej szeroko±ci, to mo»na to zrobi¢ równie dobrze,
wyklejaj¡c boki kawaªkami pianki (np. ze starej karimaty), które przycinamy tak,
aby biodra ±ci±le przylegaªy do boków siodeªka.
Uzupeªnieniem siodeªka jest oparcie. Jego konstrukcja powinna umo»liwia¢ przy73
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najmniej minimaln¡ regulacj¦.
Kanadyjki turystyczne powinny by¢ wyposa»one w ªaweczki umo»liwiaj¡ce wiosªowanie zarówno w pozycji siedz¡cej, jak i kl¦cz¡cej. Kanadyjki górskie s¡ zwykle
wyposa»one w specjalne siodeªka, na których kl¦czy si¦ okrakiem.

Podnó»ek  powinien by¢ obowi¡zkowym wyposa»eniem ka»dego kajaka. Nie tylko

zwi¦ksza on komfort, ale w ogóle umo»liwia poprawne wiosªowanie i zabezpiecza
przed spadni¦ciem z siodeªka w razie uderzenia dziobem o przeszkod¦. Spotyka

1

2

3

4

Rys. 7.1: Rodzaje podnó»ków

1  pªyta duralowa, 2  wypchanie dziobu, 3  pedaªy, 4  belka

si¦ w zasadzie cztery rodzaje podnó»ków. Najlepsza jest pªyta metalowa (dural),
umocowana tak, aby umo»liwi¢ dopasowanie poªo»enia podnó»ka do wzrostu kajakarza. Pªyta wyªo»ona jest warstw¡ pianki poliuretanowej, co poprawia amortyzacj¦ w razie uderzenia dziobem kajaka o przeszkod¦. Niektóre podnó»ki tego
typu nie maj¡ peªnej pªyty, a rodzaj rusztowania wykonanego z pªaskowników
aluminiowych i plastiku. Takie podnó»ki s¡ niebezpieczne, je»eli u»ywamy ich w
górach  nie zabezpieczaj¡ przed wpadni¦ciem stopy za pªyt¦ pianki przy silnym
uderzeniu o przeszkod¦. Nieco gorsze jest wypchanie caªego dziobu kajaka piank¡
poliuretanow¡ lub styropianem. Zapewnia to wprawdzie lepsz¡ amortyzacj¦, ale
taki podnó»ek nie daje si¦ przestawia¢, a w miar¦ starzenia si¦ wypeªniacza coraz
bardziej nasi¡ka wod¡, zwi¦kszaj¡c ci¦»ar kajaka. W niektórych typach kajaków
stosowane s¡ podnó»ki w postaci pedaªów. Podnó»ki takie s¡ niebezpieczne 
przy silnym uderzeniu o przeszkod¦ stopa mo»e ze±lizn¡¢ si¦ z pedaªu  efektem
mo»e by¢ kontuzja stopy lub stawu skokowego. Podobne zagro»enie stwarza podnó»ek w postaci rurki metalowej umocowanej poprzecznie w kajaku.

Naszym zdaniem, do turystycznego kajakarstwa górskiego mo»na stosowa¢ tylko podnó»ki 1 i 2 w/g Rys. 7.1.
W kajakach górskich uzupeªnieniem podnó»ka s¡ podpórki dla ud, uªatwiaj¡ce
kontrol¦ przechyªu kajaka i poprawiaj¡ce przeniesienie siªy z ciaªa kajakarza na
kajak.

Dmuchane komory wyporno±ciowe  to kolejny obowi¡zkowy element wyposa-

»enia kajaka. Oczywi±cie s¡ one zb¦dne, je»eli konstrukcja kajaka lub jego zapakowanie zapewnia niezatapialno±¢.
Chcieliby±my podkre±li¢ wag¦ u»ywania elementów wyporno±ciowych w turystyce
górskiej. Z wªasnej praktyki wiemy, »e kajak pozbawiony komór wyporno±ciowych
oznacza bardzo powa»ne zagro»enie w razie akcji ratunkowej.

7.1. KAJAK I JEGO WYPOSAENIE
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Uchwyty  ka»da ªód¹ powinna mie¢ uchwyty, umo»liwiaj¡ce transport, przenoski

i wszelkie akcje ratunkowe. Jak dowodzi praktyka, najlepsze s¡ po prostu uszy
wykonane ze sztywnej liny. Uchwyty te, zwykle umieszczone na dziobie i rue,
powinny by¢ wygodne (tak du»e, aby swobodnie wchodziªa w nie dªo«, wykonane z grubej liny, przyjemnej w uchwycie), bezpieczne (nie powinny stwarza¢
zagro»enia zapl¡tania dªoni) i mocne (powinny umo»liwia¢ podniesienie ªodzi wypeªnionej wod¡).

Lina pokªadowa. Skªada si¦ ona z odcinka liny umocowanej z jednej strony do

uchwytu na rue kajaka, a z drugiej strony za kokpitem. Oczywi±cie analogiczn¡
konstrukcj¦ mo»na wykona¢ na dziobowej cz¦±ci pokªadu. 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.

Rys. 7.2: Lina pokªadowa

Apteczka  wystarczy najprostszy zestaw ±rodków opatrunkowych i przeciwbólo-

wych, zawini¦ty w szczelny worek foliowy i przylepiony wodoodporn¡ ta±m¡ klej¡c¡ wewn¡trz kajaka. Oczywi±cie apteczk¦ trzeba co jaki± czas kontrolowa¢ i wymienia¢.
Uwaga: taka apteczka jest dodatkowym, indywidualnym wyposa»eniem kajaka. Nie
mo»e ona zast¦powa¢ lepiej wyposa»onej apteczki grupowej. Sªu»y tylko w bardzo
nagªych wypadkach.

Fartuch  niezb¦dny w kajakarstwie górskim i morskim, przydatny równie» na nizi-

nach w razie kiepskiej pogody. Spotyka si¦ fartuchy wykonane z nieprzemakalnych
tworzyw (stilon kryty PVC, cordura) i z pianki neoprenowej, lub z kombinacji
tych materiaªów. Polecamy fartuch piankowy do turystyki górskiej, a fartuch
z PVC do innych rodzajów kajakarstwa. Nale»y pami¦ta¢, »e konstrukcja ka»dego fartucha powinna umo»liwia¢ ªatwe zdj¦cie go w razie konieczno±ci (tak»e
przez zdenerwowan¡, sªab¡, zm¦czon¡ osob¦, po ciemku, pod wod¡ itd.), dlatego
niezb¦dne jest wyposa»enie go w wygodne i mocne ucho. Ostatnio pojawiªy si¦
na rynku fartuchy, które mo»na zdj¡¢, uderzaj¡c je od spodu kolanem.
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7.2 Kamizelka
Kamizelka asekuracyjna jest indywidualnym ±rodkiem bezpiecze«stwa. Wedªug przepisów powinien by¢ w ni¡ wyposa»ony ka»dy czªonek zaªogi. W praktyce kamizelki stosuje
si¦ powszechnie jedynie w kajakarstwie górskim. Kamizelka zapewnia nie tylko dodatkow¡ wyporno±¢, ale te» stanowi ochron¦ przed uderzeniami. Naszym zdaniem nale»y
u»ywa¢ kamizelek tak»e na wodach nizinnych, szczególnie na du»ych akwenach,
przy zªej pogodzie lub upaªach. Ka»da wywrotka przy niskiej temperaturze wody jest
gro¹na dla »ycia  ryzyko mo»e zmniejszy¢ odpowiedni ubiór i oczywi±cie odpowiednia
(w dobrym stanie technicznym i odpowiedniej wielko±ci) kamizelka asekuracyjna. Tak»e
w razie wpadni¦cia do wody w czasie upaªu istnieje powa»ne zagro»enie szokiem termicznym. Kamizelka ratunkowa zapewni wtedy utrzymanie ton¡cego na powierzchni.
Nie nale»y jednak uwa»a¢, »e kamizelka zawsze zabezpiecza przed utoni¦ciem. Nawet
kamizelki ratunkowe z koªnierzami, u»ywane w »eglarstwie, nie zapewniaj¡ utrzymania
gªowy nad wod¡ w górskiej rzece.
Kamizelka odpowiednia do uprawiania ka»dego rodzaju turystyki powinna charakteryzowa¢ si¦ nast¦puj¡cymi cechami:

• odpowiednia wyporno±¢  zwykle pomi¦dzy 60 a 90 N (69 kG);
• nie powinna w »aden sposób kr¦powa¢ ruchów. Kamizelki ratunkowe, które zapewniaj¡ utrzymanie gªowy nad wod¡ nawet po utracie przytomno±ci, przewa»nie nie nadaj¡ si¦, gdy» zbyt utrudniaj¡ ruchy gªowy. Wyj¡tkiem od tej reguªy
s¡ kamizelki dziecinne, które powinny zapewnia¢ utrzymanie gªowy nad
wod¡ nawet po utracie przytomno±ci.
• ªatwe zapi¦cie i odpowiedni krój powinny z jednej strony umo»liwia¢ szybkie
zdejmowanie i zakªadanie, ale z drugiej uniemo»liwia¢ przekr¦canie i przesuwanie
si¦ kamizelki na ciele;
• jaskrawy kolor. Jest to, naszym zdaniem, bardzo istotny warunek bezpiecze«stwa, najwa»niejszy na morzu, ale istotny tak»e w kajakarstwie górskim. Niestety, obecne trendy mody kajakowej preferuj¡ stroje i kamizelki w kolorach sªabo
widocznych na tle wody lub pod wod¡.
• solidny materiaª, dobre nici, staranne wyko«czenie;
• odporno±¢ materiaªu wyporno±ciowego na starzenie. Niezale»nie od jako±ci tego
materiaªu kamizelk¦ nale»y wymienia¢ co 56 lat.
• nierdzewno±¢ wszelkich detali metalowych.
Kamizelki dost¦pne na naszym rynku (gªównie produkcji rmy Sportis) dobrze nadaj¡
si¦ do wszelkich rodzajów turystyki kajakowej poza wodami górskimi o du»ym stopniu
trudno±ci.
Kamizelka przeznaczona do turystyki górskiej powinna by¢ wykonana z bardzo
wytrzymaªego materiaªu. Warstwa wypeªniacza powinna by¢ elastyczna, lecz gruba.
Ramiona kamizelki powinny by¢ dodatkowo wzmocnione (jest to miejsce, w które mo»na wpi¡¢ karabinek patentu holowniczego). Dodatkowo zalecamy, aby kamizelka byªa
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Rys. 7.3: Kamizelka asekuracyjna: widok z przodu, (model hf AKC Multi-safe '91)

wyposa»ona w zintegrowan¡ uprz¡»: pas piersiowy z klamr¡ umo»liwiaj¡c¡ odpi¦cie
w trudnych warunkach i patent holowniczy  przyczepiony do pasa piersiowego 22.5metrowy kawaªek cienkiej linki (lub ta±my) z karabinkiem. Bardzo przydatna jest te»
niewielka, dobrze zapinana kiesze«, w której mo»na wozi¢ scyzoryk i zapalniczk¦.
Je»eli zamierzamy pªywa¢ po morzu, zwªaszcza bez widoczno±ci brzegu, to nale»y si¦ zaoptarzy¢ w atestowan¡ kamizelk¦ ratunkow¡ (to znaczy tak¡, która zapewni
utrzymanie ust i nosa na powierzchni nawet w razie utraty przytomno±ci). Kamizelka
taka powinna by¢ wyposa»ona w lampk¦ sygnalizacyjn¡.

Uprz¡»
Starsze podr¦czniki górskiego ratownictwa kajakowego zalecaj¡ niekiedy u»ywanie uprz¦»y piersiowej nakªadanej na kamizelk¦. Uprz¡» taka skªada si¦ z pasa piersiowego zapinanego na klamr¦ umo»liwiaj¡c¡ szybkie odpi¦cie jak przy pasie do patentu w kamizelce) oraz z dwóch regulowanych szelek, podtrzymuj¡cych pas. Uprz¦»e byªy u»ywane
dawniej  obecnie wychodz¡ z u»ycia, gdy» nowoczesne kamizelki górskie s¡ wyposa»one w zintegrowan¡ uprz¡».

7.3 Ubranie
Odpowiedni ubiór jest niezb¦dny z punktu widzenia wygody i, co wa»niejsze, z punktu
widzenia bezpiecze«stwa. Je»eli woda, po której pªywamy jest ciepªa, a pogoda ªadna,
to wystarczy zwykªe ubranie sportowe.
Zawsze istotne s¡ mocne buty. Nawet na wodach nizinnych mo»na przy wysiadaniu
z kajaka tra¢ nog¡ na star¡ puszk¦ lub szkªa  z tego wzgl¦du raczej nie polecamy
nikomu pªywania w popularnych sandaªach sportowych. Na spªywy nizinne wystarcz¡
trampki lub adidasy, cho¢ lepiej zaopatrzy¢ si¦ w windsurngowe buty neoprenowe. Do
turystyki górskiej niezb¦dne s¡ solidne, sznurowane buty neoprenowe, mocno trzymaj¡ce kostk¦. Pªywanie w bylejakich butach mo»e si¦ ªatwo zako«czy¢ kontuzj¡ stawu
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skokowego. Na rzekach górskich i du»ych jeziorach bardzo niebezpieczne jest pªywanie
w kaloszach. Po kabinie mamy w takiej sytuacji na nogach dwie kotwice, które bardzo
zwi¦kszaj¡ niebezpiecze«stwo utoni¦cia.

W zimnej wodzie konieczne jest odpowiednie ubranie, zabezpieczaj¡ce organizm przed wychªodzeniem. Klasycznym strojem s¡ ubrania neoprenowe.

Zwykle u»ywamy tzw. long john ów  spodni na szelkach  chroni¡cych nogi i tuªów. Pianka ma zwykle grubo±¢ 35 mm; pokryta d»ersejem z obu stron jest trwalsza.
Pianki kryte jednostronnie (tylko od wewn¡trz) szybciej wysychaj¡. Suwak uªatwia
wkªadanie, ale pianki nie rozpinane s¡ cieplejsze. Dla m¦»czyzn mo»e by¢ istotne, aby
suwak rozpinaª si¦ tak»e od doªu. Uzupeªnieniem pianki jest ciepªa bielizna (najlepiej polipropylenowa) i polar lub weªniany sweter. Bielizna baweªniana nie jest dobra,
gdy» wychªadza organizm. Na piank¦ zakªadamy nieprzemakaln¡ kurtk¦ chroni¡c¡ od
wiatru. Najlepsze s¡ kurtki rzeczywi±cie nieprzemakalne (tzw. suche) z lateksowymi
gilzami na r¦ce i szyj¦. Niektóre z nich maj¡ specjalny krój uªatwiaj¡cy szczelne poª¡czenie kurtki z fartuchem. Suche kurtki wykonuje si¦ te» z materiaªów oddychaj¡cych
(Gore-Tex, Sympatex)  s¡ one jednak bardzo drogie. Nale»y si¦ liczy¢ z tym, »e nawet
najlepsza kurtka pozostanie rzeczywi±cie nieprzemakalna przez 23 lata.
Innym ubraniem chroni¡cym przed wilgoci¡ i zimnem s¡ suche kombinezony wykonane z nieprzemakalnej, cz¦sto oddychaj¡cej, tkaniny, uszczelnione lateksem przy szyi,
nadgarstkach i kostkach nóg i zapinane na szczelny suwak. Zapewniaj¡ bardzo dobr¡
ochron¦ przed wilgoci¡ i zimnem. Ich wad¡ jest do±¢ delikatna konstrukcja i wysoka
cena.

7.4 Wiosªo zapasowe
Jego przydatno±¢ jest oczywista i nie b¦dziemy si¦ nad tym rozwodzi¢. Ilo±¢ wioseª
zapasowych zale»y od liczebno±ci grupy i trudno±ci szlaku. Na wodach ±ródl¡dowych
jedno wiosªo na trzy osoby powinno wystarczy¢ w ka»dych warunkach. Na morzu ka»da
osada powinna wozi¢ jedno wiosªo zapasowe. Je»eli w grupie znajduj¡ si¦ zarówno osoby
u»ywaj¡ce prawych wioseª, jak i osoby u»ywaj¡ce wioseª lewych, to nale»y wozi¢ dwa
rodzaje wioseª zapasowych lub zaopatrzy¢ si¦ w wiosªo uniwersalne.

7.5 Rzutka
Rzutka skªada si¦ z odcinka mi¦kkiej, mocnej, pªywaj¡cej liny (polipropylen) o ±rednicy
810 mm i dªugo±ci 1725 metrów, pªywaka z pianki poliuretanowej i worka z mocnego
materiaªu, mieszcz¡cego caªo±¢. Worek i lina powinny mie¢ jaskrawy kolor. Worek powinien by¢ wyposa»ony w zamkni¦cie, umo»liwiaj¡ce szybkie przygotowanie do rzutu
 zatrzask, rzep, itp.

Rzutka jest obowi¡zkowym wyposa»eniem ka»dego kajakarza na wodach
górskich. Przydatna jest tak»e na trudnych rzekach nizinnych (np. do suszenia rzeczy

po wywrotce).
Dost¦pne w fachowym handlu rzutki sprowadzane z Zachodu 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.

7.6. NÓ
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Rys. 7.4: Rzutka

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 i wytrzymaªo±¢ liny.
Niektóre rzutki rodzimej produkcji, które mo»na spotka¢ w naszych sklepach mogªyby wywoªywa¢ ±miech, gdyby nie fakt, »e od ich jako±ci mo»e zale»e¢ ludzkie »ycie.
Niezb¦dnym dodatkiem do rzutki s¡ 2 do±¢ du»e karabinki (nie zakr¦cane i nie
blokowane w inny sposób). Rzutka samodzielnie, a szczególnie w poª¡czeniu z uprz¦»¡
jest podstawowym narz¦dziem ka»dej akcji ubezpieczenia, ratunkowej itp. Podstawowa
rzutka osobista powinna mie¢ dªugo±¢ okoªo 20 m (rzadko kto potra rzuci¢ dalej).
Rzutki o wi¦kszej dªugo±ci przydaj¡ si¦ na szerokich rzekach, ale i tam wystarcza jedna
dªuga (2530 m) rzutka na grup¦.
Rzutka powinna by¢ caªy czas przygotowana do szybkiego u»ycia. Nie nale»y zasupªywa¢ zamkni¦cia worka.
Niektóre rzutki wyposa»one s¡ w dodatkow¡ kulk¦ z pªywaj¡cego materiaªu umieszczon¡ na wolnym ko«cu rzutki. Jest ona szczególnie przydatna przy rzutach na maªe
odlegªo±ci.

7.6 Nó»
Stara reguªa wodniacka mówi, »e je±li u»ywasz liny, to powiniene± mie¢ pod r¦k¡ nó»,
którym w razie potrzeby mo»esz t¦ lin¦ przeci¡¢. Najlepszy b¦dzie po prostu porz¡dny, nierdzewny, wielofunkcyjny scyzoryk, z du»ym, blokowanym ostrzem i piªk¡. Ta
ostatnia mo»e by¢ przydatna np. przy wykorzystaniu znalezionego nad wod¡ drewna
do wykonania ªupek. Nietrudno te» wyobrazi¢ sobie sytuacj¦, w której niezb¦dne jest
odpiªowanie gaª¦zi. W niektórych ¹ródªach zaleca si¦ te» rozcinanie polietylenowego
kajaka przy wyci¡ganiu osoby zaklinowanej w nim osoby. Trudno jednak wyobrazi¢
sobie tak¡ skuteczn¡ akcj¦  rozcinanie kajaka pod wod¡, przy utrudnionym dost¦pie
na pewno nie jest ªatwe i nie mo»e by¢ wykonane szybko. Wspóªczesne kajaki polietylenowe s¡ te» znacznie mocniejsze, ni» ªodzie u»ywane 10 czy 15 lat temu. Mo»liwo±¢
rozci¦cia kajaka w krytycznej sytuacji mo»na jednak zanotowa¢ w pami¦ci.
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Rys. 7.5: Sprz¦t, który warto wozi¢ w kajaku: mocna, wodoodporna ta±ma klej¡ca,
scyzoryk, skªadana piªa (do drzewa i polietylenu), pªachta (worek) ratunkowa, maªa
apteczka

7.7 Sprz¦t specjalistyczny
7.7.1 Kask
Kask to obowi¡zkowe wyposa»enie na wody górskie. Powinien speªnia¢ nast¦puj¡ce
warunki:

• osªania¢ czoªo i skronie.
• pewnie siedzie¢ na gªowie. Dobry test to próba strz¡±ni¦cia z gªowy odpi¦tego
kasku. Nie powinna si¦ powie±¢, je±li kask jest dobrze dopasowany.
• by¢ wygodny, lekki i nie ogranicza¢ widoczno±ci  je»eli cz¦sto odczuwamy pokus¦, aby zdj¡¢ go z gªowy, to powinni±my si¦ rozejrze¢ za nowym, wygodniejszym.
• powinien pªywa¢.
• powinien mie¢ mi¦kk¡ wkªadk¦, która amortyzuje uderzenia.
• posiada¢ pewne zapi¦cie.
• skorupa powinna by¢ dostatecznie mocna, aby wytrzyma¢ uderzenia o kamienie.
Nale»y tu wspomnie¢, »e woda do±¢ dobrze amortyzuje i siªa uderzenia gªow¡
o dno jest zwykle znacznie mniejsza ni» np. w wypadkach motocyklowych 
kaski motocyklowe posiadaj¡ du»y zapas bezpiecze«stwa. Znacznie ªatwiej ni» w
wodzie, skaleczy¢ si¦ na brzegu, je»eli chodzimy bez kasku po trudnym terenie
nad rzek¡  na asekuracji stoimy zawsze w kasku na gªowie.
Dodatkowym, przydatnym wyposa»eniem kasku jest szyna/krata, osªaniaj¡ca twarz.
Urazy szcz¦ki czy nosa zdarzaj¡ si¦ nawet na ªatwych rzekach.
Kask powinien by¢ dobrze widoczny  jego kolor powinien by¢ mo»liwie jaskrawy,
najlepiej »óªty, lub pomara«czowy.
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7.7.2 Patent holowniczy
Patent holowniczy skªada si¦ z dwumetrowego odcinka linki lub ta±my przymocowanej
do piersiowego pasa kamizelki asekuracyjnej i zako«czonego karabinkiem. Produkowane s¡ specjalne karabinki do patentu, o du»ym prze±wicie otwarcia, umo»liwiaj¡cym
wpi¦cie wiosªa. Mo»na u»ywa¢ linki zwini¦tej w kª¦bek lub tzw. p¦tl¦ stra»ack¡ i upchanej pod pach¦ lub chowanej do specjalnej kieszonki w kamizelce. W roku 1988 rma
HF-Kajaksport wprowadziªa tzw. krowi ogon (ang. Cowtail )  okoªo 2.5 m 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. W 1994 roku pojawiªy si¦ powszechnie elastyczne patenty w postaci kawaªka alpinistycznej ta±my rurowej
z wci¡gni¦t¡ do ±rodka mocn¡ gum¡.
Alternatyw¡ jest patent przymocowany jest do kajaka przy pomocy klamry umo»liwiaj¡cej awaryjne odpi¦cie. Mocowanie patentu powinno umo»liwia¢ szybkie awaryjne
odpi¦cie liny tak»e pod obci¡»eniem.
Patent sªu»y przede wszystkim do holowania sprz¦tu (lub nieprzytomnych osób)
w czasie akcji ratowniczej. Patentu mocowanego do kamizelki mo»na te» u»ywa¢ w czasie akcji ratunkowej i asekuracyjnej jako dodatkowego zabezpieczenia dla osoby ratuj¡cej, lub przedªu»enia r¦ki  np. dwóch ratowników mo»e poª¡czy¢ swoje patenty,
uzyskuj¡c link¦ o dªugo±ci 45 metrów, któr¡ mo»na przedªu»y¢ rzutk¦.
Spªyw bez patentu mo»e w razie wypadku prowadzi¢ do bardzo nieprzyjemnych
komplikacji. Mo»e si¦ wtedy pojawi¢ zarzut nieumy±lnego spowodowania ±mierci przez
zaniedbanie  brak sprz¦tu ratunkowago. Dotyczy to przede wszystkim prowadz¡cego
(instruktorzy, trenerzy, przewodnicy, itp.).

Rys. 7.6: Patent montowany na kajaku

7.7.3 Hak ratowniczy
Hak ratowniczy jest mocowany na wio±le za pomoc¡ skr¦canego zacisku (Rys. 7.5.
Sprz¦t ten zyskuje coraz bardziej na znaczeniu  szczególnie przy zaklinowaniach.
W ostatnich latach haki okazaªy si¦ bardzo przydatne przy kilku wypadkach. Przy ich
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pomocy zyskuje si¦ niewielkie, ale cz¦sto rozstrzygaj¡ce odlegªo±ci. Uªatwiaj¡ budow¦
prowizorycznych mostów, 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 11.5 metra.

7.7.4 Sprz¦t alpinistyczny
Szczególnie przy uprawianiu kajakarstwa górskiego przydaje si¦ bardzo prosty sprz¦t
alpinistyczny. Nale»y tu wymieni¢:

karabinki  maj¡ mnóstwo zastosowa«, od cumowania kajaka przez przypinanie

liny do uchwytów kajaka i wykonywanie prostych wyci¡gów przy akcjach ratunkowych, a» po zjazdy na linie;

p¦tle z ta±my alpinistycznej lub repsznura  dogodnie jest wozi¢ ze sob¡ dwa
czterometrowe kawaªki ta±my alpinistycznej zwi¡zane w p¦tle. Mog¡ si¦ one przyda¢ do zakªadania stanowisk asekuracyjnych, zjazdów na linie, noszenia i holowania kajaków, unieruchamiania zªama«.

bloczki alpinistyczne  s¡ one stosowane do budowania wyci¡gów zwi¦kszaj¡cych
siª¦ przy wyci¡ganiu zaklinowanych kajaków.

7.7.5 Morski sprz¦t ratunkowy
Poniewa» kajakarstwo morskie jest niemal nie uprawiane w Polsce, a wi¦c tylko wspomnimy, »e kajak morski powinien by¢ dodatkowo wyposa»ony w znacznie wi¦cej specjalistycznego sprz¦tu:

• pomp¦ wodn¡, która umo»liwia wypompowywanie na morzu wody dostaj¡cej si¦
do kajaka;
• urz¡dzenia nawigacyjne, z których trzeba wymieni¢ kompas (mocowany na staªe
na pokªadzie kajaka) i namiernik satelitarny, tzw. GPS (ang. global positioning
system ) umo»liwiaj¡cy okre±lenie pozycji na podstawie sygnaªów od satelitów
nawigacyjnych;
• pªywak zakªadany na wiosªo, umo»liwiaj¡cy samodzielne wej±cie do kajaka po
kabinie z dala od brzegu (ang. paddle otation);
• ro»ek mgªowy  czyli maª¡ mosi¦»n¡ tr¡bk¦ umo»liwiaj¡c¡ nadawanie sygnaªów w razie sªabej widoczno±ci;
• ary sygnalizacyjne;
• radio beacon: radiostacj¦ nadaj¡c¡ sygnaª wzywaj¡cy pomocy na jednej z cz¦stotliwo±ci dedykowanych dla sygnaªów SOS (sygnaªy takie s¡ odbierane przez
satelitarny system SAR (ang. Search and rescue );
• dryfkotwa: urz¡dzenie umo»liwiaj¡ce zwolnienie dryfu kajak spowodowanego fal¡
i wiatrem (ale nie pr¡dami)  jest ono pomocne, gdy chcemy wypocz¡¢;

Rozdziaª 8

Techniki ratunkowe i ich
¢wiczenie
8.1 Reanimacja
Nauka i systematyczny trening post¦powania reanimacyjnego powinien by¢ obowi¡zkiem ka»dego kajakarza. Kursy reanimacji organizuje systematycznie Polski Czerwony
Krzy»  numer telefonu odpowiedniego oddziaªu wojewódzkiego PCK mo»na na pewno znale¹¢ w ksi¡»ce telefonicznej.
Dobrze jest, je±li klub kajakowy organizuje na pocz¡tku sezonu szkolenie reanimacyjne z wykorzystaniem specjalnego fantoma. Najlepiej poª¡czy¢ taki kurs z krótkim
wykªadem z zasad pierwszej pomocy prowadzonym przez ratownika lub lekarza  najlepiej anestezjologa. Nawet, je±li kto± przeszedª ju» kurs reanimacji w przeszªo±ci, nale»y
co roku przypomina¢ sobie techniki reanimacyjne.

8.2 Kabina
Kabina, czyli konieczno±¢ opuszczenia pod wod¡ przewróconego kajaka, mo»e si¦ przydarzy¢ ka»demu. Dlatego dobrze jest by¢ przygotowanym na tak¡ ewentualno±¢, aby
w razie wywrotki nie ulec panice. Nawet w wyj¡tkowo sprzyjaj¡cych okoliczno±ciach:
ciepªa woda, blisko do brzegu, niezbyt du»a gª¦boko±¢, sªaby pr¡d, nast¦pstwa paniki
po wywrotce mog¡ by¢ bardzo powa»ne.
Szczególnie istotna jest umiej¦tno±¢ kabinowania si¦ z kajaka o niedu»ym, zabezpieczonym fartuchem kokpicie. Wypadni¦cie z otwartej dwójki, czy z turystycznej, otwartej
kanadyjki jest naturalnym nast¦pstwem wywrotki. W jedynce nale»y najpierw ±ci¡gn¡¢
fartuch, a nast¦pnie spokojnie wyj±¢ z kajaka i zaj¡¢ wzgl¦dem niego odpowiedni¡ pozycj¦. Kabina zostaªa ju» zreszt¡ opisana i zilustrowana na stronie 20.
Na odpowiednio prowadzonych kursach kajakarstwa kabina jest jednym z podstawowych ¢wicze« przy pierwszym kontakcie z kajakiem, najcz¦±ciej na basenie. Przy jej
nauce nale»y zwraca¢ uwag¦ przede wszystkim na opanowanie osoby ¢wicz¡cej. Kabinowanie si¦ jest ªatwe i wszystkie bª¦dy techniczne mo»na szybko wyeliminowa¢, o ile
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tylko nie ulegamy panice. Je»eli ucze« ma problemy z opanowaniem strachu, to nale»y przede wszystkim zadba¢ o powolne i delikatne oswojenie go z wod¡. Po pierwsze
trzeba upewni¢ si¦, »e nie ma problemów z powstrzymaniem oddechu i nurkowaniem.
Nast¦pnie mo»na spróbowa¢ wykorzysta¢ mask¦ do nurkowania lub okulary pªywackie
 mo»liwo±¢ widzenia pod wod¡ uªatwia orientacj¦ i ogranicza strach. W »adnym

wypadku nie nale»y ¢wiczy¢ na siª¦ przewracaj¡c kajak z protestuj¡c¡
oar¡ i nast¦pnie obserwuj¡c jej nerwowe ruchy pod wod¡. Takie post¦powanie mo»e

tylko pogª¦bi¢ uraz. Oswajanie z wywrotk¡ mo»na rozpocz¡¢ od wchodzenia pod wod¡
do przewróconego kajaka. Mo»na te» poleci¢ ¢wicz¡cemu poªo»y¢ gªow¦ na fartuchu
(na kolanach) i zªapa¢ r¦koma za dno kajaka (kajak caªy czas stoi na wodzie). Nast¦pnie dwóch instruktorów trzyma dziób i ruf¦ kajaka i obraca go wokóª osi podªu»nej
o 360 stopni. Trzeci instruktor powinien asekurowa¢ osob¦ ¢wicz¡c¡. Stopniowo nale»y zwi¦ksza¢ trudno±¢ ¢wicze«, a» do momentu uzyskania caªkowitej pewno±ci co do
opanowania osoby ¢wicz¡cej.
Warunki kabinowania si¦ po wywrotce w czasie spªywu s¡ znacznie mniej komfortowe ni» na basenie. Dlatego nale»y te» prze¢wiczy¢ kabinowanie si¦ w trudnych
warunkach: w rzece, w zimnej wodzie, w ubraniu.

8.3 Post¦powanie po wywrotce
8.3.1 Na rzece
Po kabinie na rzece nale»y zªapa¢ wiosªo i kajak i stara¢ si¦ pªyn¡¢ do brzegu. Jest to
post¦powanie, które nale»y ¢wiczy¢.
Przede wszystkim istotna jest umiej¦tno±¢ pªywania w rzece, zwªaszcza górskiej,
o silnym pr¡dzie i mocno wzburzonej wodzie. Je»eli kto± decyduje si¦ na pªywanie w górach, to nale»y co jaki± czas ¢wiczy¢ przepªyni¦cie 100200 m odcinka wody o trudno±ci
okoªo WW III, oczywi±cie przy dostatecznie gª¦bokiej wodzie i odpowiedniej asekuracji.
Nast¦pne ¢wiczenie, to próba holowania do brzegu kajaka i wiosªa  mo»na to
¢wiczenie potraktowa¢ jako element zabawy w ªatwej wodzie, zapewniaj¡c asekuracj¦
z brzegu (rzutka) i z kajaka.

8.3.2 Wylewanie wody z kajaka na wodzie
Ta umiej¦tno±¢ jest istotna przy pªywaniu po du»ych jeziorach  umiej¦tno±¢ opró»nienia z wody kajaka jednoosobowego (patrz strona 23) mo»e w takich warunkach
zaoszcz¦dzi¢ sporo czasu. Wymaga ona wspóªpracy osoby b¦d¡cej w wodzie i ratownika, od którego wymagana jest dodatkowo odpowiednia kontrola przechyªu kajaka. Obie
te umiej¦tno±ci nale»y wypracowa¢ przez odpowiedni trening.

8.3.3 Wej±cie do kajaka na wodzie
Wchodzenie do kajaka na wodzie to wa»ne ¢wiczenie, które oprócz swojego podstawowego celu poprawia te» obycie z wod¡ i sprz¦tem oraz uczy zachowania równowagi.

8.4. ZASTOSOWANIE RZUTKI
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Podstawowe ¢wiczenie to wej±cie do kajaka jednoosobowego po rue. Nale»y je
systematycznie ¢wiczy¢ na basenie, a po opanowaniu na wodzie stoj¡cej mo»na tak»e
próbowa¢ wykonywa¢ na wodzie pªyn¡cej.
Drugie ¢wiczenie to wchodzenie do kajaka przytrzymywanego przez jedn¡ lub dwie
osoby (patrz strona 23). Jest to ¢wiczenie zarówno dla osoby wchodz¡cej do kajaka, jak
i dla osób asekuruj¡cych.
Nale»y doda¢, »e w krajach, gdzie popularne jest kajakarstwo morskie, spotyka si¦
specjalne urz¡dzenia umo»liwiaj¡ce wej±cie do kajaka w wodzie bez pomocy osób trzecich, tak»e na silnie wzburzonej wodzie. Najbardziej znanym takim urz¡dzeniem jest
zakªadany na wiosªo pªywak (ang. paddle otation ), który zapewnia trzeci punkt podparcia zespoªu czªowiek-kajak. Pªywak taki zakªadany jest na pióro wiosªa. Nast¦pnie
drugie pióro wkªadamy pod olinowanie pokªadu kajaka (kajaki morskie s¡ najcz¦±ciej
w takie olinowanie wyposa»one), lub przytrzymujemy r¦k¡ przy kokpicie. Wiosªo ustawione prostopadle do podªu»nej osi kajaka i podtrzymywane przez pªywak stabilizuje
ªód¹ podobnie, jak pªywaki w pirogach polinezyjskich. Ta technika jest do±¢ rozpowszechniona, cho¢ wiele osób kwestionuje jej skuteczno±¢ na silnie wzburzonym morzu.
Drugim urz¡dzeniem, o którym trzeba wspomnie¢ s¡ pªywaki (ang. sponsons ) mocowane po bokach kajaka, na wysoko±ci kokpitu. Pªywaki maj¡ ksztaªt rur o ±rednicy
okoªo 1520 cm i dªugo±ci 6080 cm. Wykonane s¡ z polietylenu (wersja staªa) lub
z nylonu/winylu itp. (wersja dmuchana). Napeªnione powietrzem stabilizuj¡ kajak do
tego stopnia, »e jest on niemal niewywracalny. Skuteczno±¢ tej techniki jest tak»e kwestionowana.
Takie urz¡dzenia nie s¡ jeszcze spotykane w Polsce  s¡dzimy, »e rozpowszechni¡
si¦ w miar¦ rozwoju kajakarstwa morskiego w naszym kraju.

8.4 Zastosowanie rzutki
Umiej¦tno±¢ u»ycia rzutki jest zupeªnie podstawowa dla wszystkich osób pªywaj¡cych
na rzekach górskich. Rzutka stanowi tam obowi¡zkowe wyposa»enie ka»dego kajakarza,
ale nie wystarczy rzutk¦ wozi¢  trzeba te» umie¢ jej u»ywa¢. Najwa»niejsze umiej¦tno±ci to odpowiedni zasi¦g rzutu przy zachowaniu celno±ci, oraz zdolno±¢ do szybkiego
przygotowania rzutki do ponownego u»ycia.
Celno±¢ i zasi¦g rzutu najlepiej ¢wiczy¢ na rzece. Nale»y rzuca¢ do celu pªyn¡cego
w odlegªo±ci 1012 metrów. Za celny uwa»a si¦ rzut w odlegªo±ci nie wi¦kszej ni» póª
metra od punktu celowania.
Drugie ¢wiczenie to rzucanie na tempo  wykonanie 3 celnych rzutów w ci¡gu 2
minut licz¡c od pierwszego wyrzucenia rzutki (60 sekund na ±ci¡gni¦cie i przygotowanie rzutki). Przy powtórnym rzucie nie nale»y wkªada¢ liny rzutki do worka. Istniej¡
dwie techniki, które trzeba opanowa¢. Pierwsza z nich polega na zwijaniu liny do r¦ki,
a nast¦pnie rzut zwini¦t¡ lin¡. Druga technika polega na ukªadaniu liny w lu¹ne zwoje
koªo nóg, a nast¦pnie nabranie wody do worka i rzut samym workiem, który wyci¡gnie
za sob¡ lu¹no uªo»on¡ lin¡. Nale»y opanowa¢ obie techniki, gdy» to, która b¦dzie lepsza, zale»y od okoliczno±ci. Nigdy nie nale»y doci¡»a¢ rzutki kamieniami wkªadanymi
do worka: trzeba si¦ liczy¢ z traeniem ratowanego w twarz. Z tego samego wzgl¦du
karabinki przyczepione do rzutki powinny by¢ jak najl»ejsze.
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wiczenia w zastosowaniu rzutki nale»y przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku,
przed wªa±ciwym rozpocz¦ciem sezonu.

8.5 W¦zªy
Wiele technik ratunkowych wymaga u»ycia liny. Najcz¦±ciej posªugujemy si¦ po prostu
lin¡ rzutki, ale »eby sensownie wykorzystywa¢ j¡ do ubezpieczenia stanowisk ratowniczych i do budowy wyci¡gów (por. rozdziaª Budowa wyci¡gów na stronie 90), nale»y
opanowa¢ kilka w¦zªów. Cztery najwa»niejsze w¦zªy to w¦zeª ratowniczy, ósemka, wyblinka i w¦zeª Prusika.

W¦zeª ratowniczy.
W¦zeª ten stosuje s¦ do wykonywania na linie p¦tli, która nie zaci¡ga si¦ nawet pod
du»ym obci¡»eniem i daje si¦ stosunkowo ªatwo rozwi¡za¢.

Rys. 8.1: W¦zeª ratowniczy
W¦zeª ten znany jest te» pod nazw¡ skrajny tatrza«ski. Przydaje si¦ do mocowania
liny  tak»e do czªowieka (czªowiek-»aba, wyci¡ganie rannego itp.) Nale»y opanowa¢
biegle tak»e zawi¡zywanie go na napi¦tej linie (przywi¡zywanie si¦ do rzuconej liny,
w wodzie). Dziaªa dobrze, o ile jest prawidªowo zawi¡zany. Ze wzgl¦dów bezpiecze«stwa dobrze jest wolny koniec liny obwi¡za¢ dodatkowo wokóª drugiego ko«ca.

8.5. WZY
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Rys. 8.2: Ósemka

Ósemka.
Jest to uniwersalny w¦zeª sªu»¡cy do wykonywania p¦tli przy ª¡czeniu dwóch lin lub
jako w¦zeª mocuj¡cy.
Poprzez ±ci±ni¦cie przeciwlegªych ko«ców daje si¦ ªatwo rozwi¡za¢ nawet po silnym
zaci¡gni¦ciu na mokrej linie (odwrotnie ni» zwykªy w¦zeª u»ywany do robienia p¦tli).

Wyblinka.
Zastosowanie: w¦zeª blokuj¡cy, który mo»e by¢ obci¡»any w obydwie strony. Sªu»y do
mocowania liny do karabinka lub drzew czy kamieni. Po zaci¡gni¦ciu i pod obci¡»eniem
trudno go rozwi¡za¢. Po wyj¦ciu karabinka rozwi¡zuje si¦ samoczynnie.

Rys. 8.3: Wyblinka
Wyblink¦ nale»y wst¦pnie zaci¡gn¡¢ przed obci¡»eniem!

W¦zeª Prusika.
Zastosowanie: obci¡»alny w obu kierunkach, bez obci¡»enia pozwala si¦ ªatwo przesuwa¢ po linie. Przydaje si¦ szczególnie przy budowie wyci¡gów (patrz str. 90) do
zabezpieczenia liny przed poluzowaniem.
W¦zeª Prusika wi¡»e si¦ na linie przed bloczkiem. W miar¦ napr¦»ania liny przesuwa
si¦ go ci¡gle tak, aby znajdowaª si¦ zawsze tu» przed bloczkiem  wtedy w wypadku
puszczenia liny przez ci¡gn¡cych blokuje si¦ on w bloczku, zapewniaj¡c naci¡g liny bez
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Rys. 8.4: W¦zeª Prusika

udziaªu ludzi. Mo»e by¢ te» u»yty jako punkt mocowania do liny np. nast¦pnych stopni
wyci¡gu.
Odpowiednie dziaªanie blokuj¡ce zapewnione jest tylko wtedy, gdy linka u»yta do
wykonania p¦tli jest co najmniej dwukrotnie cie«sza, ni» lina gªówna. Je»eli w¦zeª
przesuwa si¦ po linie, to mo»na go wzmocni¢ przez okr¦cenie liny gªównej wi¦cej razy.
Przy mokrej linie trudno jest w¦zeª przesuwa¢ i rozwi¡za¢.
W¦zeª ten mo»na wykona¢ tak»e przy pomocy ta±my. Trzyma wtedy pewniej, je±li
zawi¡zany jest niesymetrycznie. Przy mokrej linie mo»na te» zastosowa¢ karabinek,
który przykªadamy równolegle do liny gªównej i obwi¡zujemy razem z ni¡.

W¦zeª ta±mowy.
Zastosowanie: do ª¡czenia dwóch ko«ców liny lub ta±my. Doskonale nadaje si¦ do zawi¡zywania p¦tli. Mo»e by¢ u»yty jako w¦zeª blokuj¡cy.

Rys. 8.5: W¦zeª ta±mowy

W¦zeª zderzakowy.
Zastosowanie: do ª¡czenia dwóch lin (tak»e ró»ni¡cych si¦ grubo±ci¡ lub wytrzymaªo±ci¡), np. zwi¡zanie dwóch ró»nych rzutek.

8.6. HOLOWANIE
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Rys. 8.6: W¦zeª zderzakowy

8.6 Holowanie
Zastosowanie patentu holowniczego to umiej¦tno±¢ przydatna raczej na rzekach górskich. Podobnie, jak zastosowanie rzutki, nale»y j¡ ¢wiczy¢ przynajmniej raz w roku.
Kluczow¡ spraw¡ przy u»yciu patentu jest wªa±ciwe podpªyni¦cie do ratowanej osoby lub do ratowanego kajaka. Nale»y stara¢ si¦ podpªyn¡¢ tak, aby ucho, w które
wpinamy karabinek mie¢ po tej stronie, któr¡ r¦k¡ posªugujemy si¦ lepiej (zwykle jest
to r¦ka prawa). Po wpi¦ciu karabinka nale»y ustawi¢ kajak odpowiednio do nurtu i promowa¢ si¦ do brzegu.
Pierwsze ¢wiczenia z patentem nale»y wykonywa¢ na wodzie stoj¡cej. Po opanowaniu wªa±ciwego podpªyni¦cia, wpi¦cia karabinka i prze¢wiczeniu holu i momentu
l¡dowania, szczególnie z czªowiekiem, nale»y przej±¢ do ¢wicze« na rzece. Odpowiednie podpªyni¦cie jest znacznie trudniejsze, je±li pr¡d jest silny. Tak»e przy holowaniu
nale»y bra¢ pod uwag¦ siª¦ wody, zwªaszcza, »e mo»liwo±ci manewrowania s¡ znacznie
ograniczone przez dodatkowe obci¡»enie.
Bardzo istotne jest te» prawidªowe l¡dowanie z holem. Nie zawsze istnieje mo»liwo±¢ wej±cia do cofki. Szczególnie gdy ratujemy nieprzytomnego czªowieka po±piech
jest bardzo wskazany. Dlatego trzeba nauczy¢ si¦ przybija¢ do brzegu w stree pr¡du
i wysiada¢ z kajaka z obci¡»eniem przypi¦tym do patentu (nie jest to trywialne, je±li
to obci¡»enie to wypeªniony wod¡ kajak o masie 300 kg).

8.7 Czªowiek-»aba
Czªowiek »aba to technika skuteczna, lecz bardzo niebezpieczna dla ratownika. Je»eli
liczymy si¦ z mo»liwo±ci¡ wyst¦powania w tej roli, to dobrze jest prze¢wiczy¢ pªywanie
z przyczepion¡ do pleców lin¡. Tak»e osoba trzymaj¡ca lin¦ na brzegu powinna opanowa¢ wªa±ciwe zachowanie. Istotne s¡ dwie sprawy: w »adnym wypadku nie wolno
przywi¡zywa¢ liny do drzewa itp., a ratownik powinien mie¢ mo»liwo±¢ odpi¦cia si¦ od
liny. Podobnie, jak w przypadku patentu holowniczego, lin¦ nale»y przywi¡zywa¢ do
pasa piersiowego w taki sposób, aby mogªa si¦ ona z niego zsun¡¢ po odpi¦ciu klamry.
Po wskoczeniu ratownika do wody nale»y utrzymywa¢ lin¦ w stanie granicz¡cym
z napi¦ciem  zmniejsza to ryzyko zapl¡tania si¦ ratownika. Z drugiej strony nie wolno
liny naci¡ga¢, gdy» utrudniªoby to jego ruchy. Gdy ratownik po uchwyceniu sprz¦tu lub
oary spªywa do brzegu, nale»y napi¡¢ lin¦ tak, aby ±ci¡gn¡¢ ratownika pod brzeg. Gdy
znajdzie si¦ on ju» przy brzegu, nale»y lin¦ poluzowa¢  utrzymywanie napi¦tej liny
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utrudni lub wr¦cz uniemo»liwi ratownikowi wstanie na nogi, nawet, je±li ma grunt. Caªe
to post¦powanie trzeba ¢wiczy¢: ratownik powinien mie¢ zaufanie do asekuruj¡cego go
zespoªu, a ludzie trzymaj¡cy lin¦ powinni zdawa¢ sobie spraw¦ z odpowiedzialno±ci,
jaka na nich spoczywa.
Brak do±wiadczenia mo»e spowodowa¢ bª¦dy o tragicznych konsekwencjach. Autorzy tej ksi¡»ki widzieli ju» sytuacj¦, kiedy zespól asekuruj¡cy czªowieka-»ab¦ pu±ciª
lin¦ i ratownik spªywaª trudny odcinek rzeki przywi¡zany do liny, od której nie mógª
si¦ uwolni¢. Ka»de zablokowanie si¦ wolnego ko«ca liny spowodowaªoby wci¡gni¦cie ratownika pod wod¦. To, »e wypadek sko«czyª si¦ dobrze, nale»y zawdzi¦cza¢ szcz¦±ciu.

8.8 Budowanie wyci¡gów
Idea wyci¡gu zostaªa przedstawiona na Rys. 8.7.

Rys. 8.7: Wyci¡g jednostopniowy
Jest to technika ratunkowa, która ma zastosowanie w kajakarstwie górskim do
wyci¡gnania zaklinowanych kajaków, gdy siªa zespoªu ratuj¡cego nie wystarcza, aby
pokona¢ siª¦ wody przyciskaj¡c¡ kajak do przeszkody. Zastosowanie jednostopniowego
wyci¡gu pozwala zwi¦kszy¢ siª¦ do 1.8 raza. Zasada dziaªania wyci¡gu, to nic innego,
jak dobrze znany z zyki blok ruchomy: do uchwytu na dziobie lub rue ratowanego
kajaka przypinamy karabinek, na który zakªadamy bloczek alpinistyczny, przez który
przeci¡gni¦ta jest lina. Konstrukcja otwieranego bloczka alpinistycznego pozwala zaªo»y¢ go na lin¦ w dowolnym miejscu bez konieczno±ci dost¦pu do jej ko«ca. Jeden koniec
liny przyczepiony jest do staªego punktu (drzewa, skaªy), a za drugi ci¡gn¡ ratownicy.
Do wykonania wyci¡gu niezb¦dny jest karabinek, bloczek alpinistyczny i lina (najcz¦±cie po prostu lina rzutki). Je»eli mamy do dyspozycji wi¦cej bloczków, karabinków i lin
(oraz dostatecznie du»o czasu), to mo»emy budowa¢ bardziej skomplikowane wyci¡gi,
uzyskuj¡c jeszcze wi¦ksze wzmocnienie siªy. Je»eli nie mamy bloczka, a tylko karabinki, to mo»emy skonstruowa¢ wyci¡g przedstawiony na Rys. 8.8, jest on jednak mniej
efektywny ze wzgl¦du na wi¦ksze tarcie liny o karabinki.
Wyci¡gi s¡ bardzo specjalistyczn¡ technik¡ ratunkow¡, ich zastosowanie zostaªo

8.9. TAKTYKA ASEKURACJI
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Rys. 8.8: Wyci¡g jednostopniowy wykonany bez bloczków

dokªadniej opisane w ksi¡»ce AKC Kanugefahren.
Bardzo prost¡ i efektywn¡ (zwi¦kszaj¡c¡ siª¦ niemal dwukrotnie) konstrukcj¦ przedstawiono na kolejnym rysunku. Polega ona na przeci¡gni¦ciu napi¦tej liny pomi¦dzy
uchwytem na kajaku, a staªym punktem (np. drzewem) na l¡dzie. Lina powinna by¢
bardzo mocno napi¦ta. Nast¦pnie poci¡gamy silnie za ±rodek liny, prostopadle do niej.

Rys. 8.9: Prosty sposób wyci¡gania zaklinowanego kajaka

8.9 Taktyka asekuracji
Wªa±ciwa taktyka asekuracji, czyli wªa±ciwe rozstawienie ubezpieczenia w odpowiednich miejscach, to trudna umiej¦tno±¢. Do jej nabycia niezb¦dne jest du»e opªywanie
poª¡czone ze zmysªem obserwacji i analitycznego my±lenia. Jednak swoje wrodzone predyspozycje mo»na rozwin¡¢ w drodze odpowiednich ¢wicze« i przede wszystkim przez
korzystanie z do±wiadcze« innych osób. Do odpowiedniego rozstawienia asekuracji konieczna jest przede wszystkim umiej¦tno±¢ rozpoznania zagro»enia. Ta umiej¦tno±¢ jest
pochodn¡ znajomo±ci zjawisk wodnych  tak zwanej umiej¦tno±ci czytania wody 
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oraz umiej¦tno±ci oceny grupy, w której pªyniemy. Dopiero zestawienie obiektywnej
trudno±ci odcinka czy miejsca z poziomem umiej¦tno±ci grupy daje obraz rzeczywistego zagro»enia: rzeka o trudno±ci WW III+ (relatywnie niewielkiej) mo»e by¢ ±miertelnie
niebezpieczna dla grupy pocz¡tkuj¡cych.
Po ocenie, »e miejsce stwarza zagro»enie, nale»y ustali¢ sposób spªywania (np. pojedynczo, w zespoªach dwuosobowych), przedyskutowa¢ w grupie drog¦ przepªyni¦cia,
a nast¦pnie dopasowa¢ do tego, co ustalono, asekuracj¦. Podkre±lamy, »e dyskusja powinna mie¢ miejsce, ale ostateczne decyzje podejmowane s¡ przez prowadz¡cego. Je»eli zostanie np. podj¦ta decyzja o obniesieniu jakiego± miejsca, to powinna by¢ ona
ostateczna. Szczególnie, je±li w grupie s¡ osoby niedo±wiadczone, to nie powinny one
dyskutowa¢ zarz¡dze« prowadz¡cego. Osoby do±wiadczone najcz¦±ciej nie b¦d¡ si¦ wyrywaªy do testowania swoich umiej¦tno±ci na czym±, co osoba prowadz¡ca okre±liªa jako
niebezpieczne.
Je»eli podejmujemy decyzj¦ o pªyni¦ciu, to nale»y ustali¢ sposób rozstawienia asekuracji. I tu wªa±nie nast¦puje moment kiedy nale»y ¢wiczy¢ swoje umiej¦tno±ci. Je»eli
jeste±my uczestnikami spªywu prowadzonego przez kogo± innego, to analizujmy i starajmy si¦ zrozumie¢ jego decyzje: dlaczego wªa±nie tam rzutka?, dlaczego dwie osoby
w kajakach poni»ej progu?, itd.
Dobrze jest, je±li klub sta¢ na organizowanie specjalnych wyjazdów szkoleniowych,
po±wi¦conych oprócz pªywania tak»e nauce asekuracji, ale takie szkolenie mo»e i powinno odbywa¢ si¦ w czasie ka»dej wycieczki. Po pªywaniu nale»y przypomnie¢ sobie
akcje asekuracyjne i przedyskutowa¢ ewentualne w¡tpliwo±ci.

Rozdziaª 9

Ramowy program kursu
bezpiecze«stwa
Na zako«czenie podajemy propozycj¦ ramowego kursu bezpiecze«stwa. S¡dzimy, »e
takie kursy powinny by¢ przeprowadzane w ramach ka»dych szkole« instruktorów turystyki kajakowej, ale tak»e corocznie w klubach kajakowych.

Szkolenie podstawowe  dla wszystkich
Wymienione poni»ej zaj¦cia powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz do roku
przez wszystkich kajakarzy.
1. Zaj¦cia z reanimacji: wykªad anestezjologa lub ratownika WOPR poª¡czony z dyskusj¡ i ¢wiczeniami na fantomie reanimacyjnym;
2. Zaj¦cia na basenie: kabinowanie si¦, wchodzenie do kajaka na wodzie, wylewanie
wody z kajaka na wodzie, nauka eskimoski;
3. wiczenia z rzutk¡:

• zasi¦gu i celno±ci rzutu: nale»y ¢wiczy¢ rzuty do nieruchomego i ruchomego
(np. kamizelka uwi¡zana na linie i ci¡gni¦ta po trawie) z odlegªo±ci 10-15 metrów. Za celny rzut uwa»a si¦ traenie nie dalej, ni» 0.5 metra od celu.
• szybko±ci przygotowania rzutki do ponownego u»ycia: nale»y umie¢ wykona¢ 3 celne rzuty w ci¡gu 2 minut (licz¡c od pierwszego wyrzucenia). Przy
ponownym rzucie mo»na stosowa¢ dwie techniki. Pierwszy sposób polega na
przydepni¦ciu wolnego ko«ca rzutki, zªo»enia wybieranej liny w lu¹ny stos
na brzegu i rzut workiem wypeªnionym wod¡ (nie nale»y wkªada¢ do worka
kamieni). Drugi sposób polega na zwijaniu liny w lu¹ne kr¦gi do rzucaj¡cej
r¦ki (podobnie jak przy buchtowaniu) i rzut tak zªo»on¡ lin¡.
• wªa±ciwego wyboru miejsca do ustawienia rzutki: decyduj¡c¡ rol¦ odgrywa
tu do±wiadczenie i umiej¦tno±¢ czytania wody.
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Szkolenie zaawansowane  dla pªywaj¡cych po rzekach górskich
Wymienione poni»ej zaj¦cia powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz do roku 
najlepiej na pocz¡tku sezonu. Nale»y zwróci¢ szczególn¡ uwag¦ na zapewnienie bezpiecze«stwa osób ¢wicz¡cych w odwojach.
1. Zastosowanie patentu holowniczego: próba holowania czªowieka i przewróconego
kajaka na jeziorze (basenie) i na rzece o trudno±ci WW I-II (Dunajec);
2. wiczenia pªywania w rzece górskiej (np. w przeªomie Dunajca lub na torze w
Wietrznicach): bierne i aktywne spªywanie, holowanie sprz¦tu, dobicie do brzegu
i wyj±cie z wody;
3. wiczenia asekuracji wpªaw (czªowiek-»aba): wybór miejsca ustawiania asekuracji, szybkie dowi¡zywanie si¦ do liny w¦zªem ratowniczym, wykorzystanie patentu
holowniczego, ¢wiczenie skoków do czªowieka i sprz¦tu spªywaj¡cego z nurtem,
skok w odwój (np. pod zastawk¡ w Wietrznicach), technika holowania czªowieka»aby przez zespóª asekuruj¡cy: utrzymywanie liny mo»liwie wysoko nad wod¡,
pªynne wyhamowanie liny, luzowanie liny po dopªyni¦ciu »aby do brzegu;
4. Budowanie wyci¡gów: wyci¡g typu Z, wykorzystanie bloczków, blokowanie liny
przy pomocy prusika;
5. Wyjazd szkoleniowy na rzek¦ górsk¡ (Karkonosze, Biaªka/Dunajec): ¢wiczenie
taktyki asekuracji plus ¢wiczenia wymienione powy»ej.
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