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 Krumlovský vodácký 2014 maraton očima záchranářů 
 
Vodní záchranáři letos opět  zajišťovali jeden z největších vodáckých závodů v ČR - tedy 
Krumlovský vodácký maraton. Celou trať závodu zabezpečili   vodní záchranáři z Lipna, 
Českého Krumlova, Českých  Budějovic  a Prahy ve spolupráci s kolegy vodními záchranáři ze 
sousedního Rakouska a týmy HZS JK ČR a zdravotními záchranáři Olomouckého kraje. Celkem 
bylo nasazeno 12 záchranných týmů.  
Účast závodníků byla letos opět hojná, oproti předchozím ročníkům však jejich sportovní 
úroveň stoupá. V průběhu závodu již není nutné některým vodákům připomínat nutnost 
dobrého upevnění výstroje - tedy plovací vesty a přilby a všichni již zodpovědně toto 
předepsané vybavení používají. 
Závodníci především z řad "hobíků"  již také pochopili, že alkohol se na této trati takzvaně 
nenosí a přistoupili k závodu s veškerou vervou a touhou dosáhnout letos opět lepšího času 
než v předchozích letech. 
I proto letos záchranáři zaznamenali méně zásahů spojených právě s nehodami v důsledku 
požití alkoholu na trati, případně nesprávného použití povinné výstroje. Počet celkových 
zásahů či dopomocí v obou dnech bylo 148, 3 ošetření a  50 dalších asistencí. Nejvážnější 
zranění, které si vyžádalo předání ZZS JK s odvozem do nemocnice byla luxace ramene 
belgického závodníka.  Veškeré zásahy a asistence se tak většinou týkaly spíše kolizních 
situací na jezech, případně nezvládnutí plavidla samotným závodníkem. S postupem trati se 
však i tyto zásahy dají klasifikovat jako méně adrenalinové. Nejen, že výkonnostní a 
dovednostní úroveň vodácké veřejnosti stoupá, ale i zodpovědnější přístup k samotnému 
splutí při tomto tradičním závodě nabyl jiných měřítek. 
 
Vodní záchranáři tak oceňují perfektní organizaci a zajištění akce, včetně úsilí udělat 
maximum pro bezpečnost závodníků ze strany organizátorů a také zodpovědnější chování 
všech startující.  
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