
Házečka

„Pomoc, pomoc,“ ozývalo se volání odkudsi z levého břehu říčního toku. Petr se vzrušením probral ze 
sna a začal  táhlými a pravidelnými záběry pohánět  svojí  kánoi  kupředu.  Za zatáčkou se mu naskytl  
pohled na jez s retardérovou propustí.  Ihned mu došlo kolik udeřilo a pořádně zabral... U jezu stálo  
několik  zvědavců a zoufale  pobíhali  kolem, nikoho z nich ani  nenapadlo cokoliv  dělat  ku prospěchu  
topícího.  Petr  vyskočil  na břeh, z karabiny na svojí  vestě uvolnil  házečku a přistoupil  k betonovému 
okraji jezu. 

„Hej přestaňte tady čumět a pojďte mě držet pevně za popruhy na vestě...“ dva statní hoši honem  
přispěchali k Petrovi a udělali oč je požádal. Petr se napřáhl a zvolal z plných plic: „házíííím“. Lano se 
vymotávalo a pytlík dopadl asi metr za muže válčícího s vodou. Chytl se pytlíku za úchyt a... bylo  
vyhráno, muži se podařilo zachránit život. Nebýt Petrovy házečky, nestalo by se tak...

Házecí pytlík, zkráceně „házečka“, je nezbytnou a jednoduchou pomůckou pro záchranu 
života  a  zdraví  topících  se  vodáků  a  nejenom jich.  Velmi  zjednodušeně  je  to  pytlík  s 
namotaným lanem. Mimo jiné vám může výborně posloužit i v jiných situacích, například 
jako  úvaz  či  ke  spouštění  lodí  na  nesjízdných jezech.  Házečku by měl  vlastnit  každý 
správný  vodák,  nejenom ten,  kdo  jezdí  na  divokou  vodu,  ale  i  na  Sázavě  na  malém 
nenápadném jezu můžete zažít boj o holý život.

Jak zacházet s házecím pytlíkem?

Použití  házečky  je  celkem  jednoduché, 
přesto není od věci vyzkoušet si na suchu 
hod  na  cíl  a  správné  smotání  a  zajištění. 

Házečkou  se  hází  vesměs  jenom dvěma způsoby,  buďto  horem  (obr.  vlevo) 
nebo spodem. Při házení horem dohodíte dál, ale nemáte takovou přesnost jako 

při hodu spodem, který já preferuji.
Před  samotným hodem je  důležité  zachraňovaného upozornit,  že  se  chystáte  k  hodu. 

Teprve až si budete jisti, že vás vnímá a čeká na lano, můžete házet. Hod by měl být dobře 
mířený, pokud možno plaváčkovi přímo před nos. Pokud se vám hod nezdaří, namotejte lano 

zpět a hod opakujete, celá tato ceremonie vám však zabere neúměrné množství času, které 
plaváčka připraví o život. Mé osobní heslo a hlavně zkušenost mých známých je ta, že 

reálný je víceméně první pokus, proto házejte v klidu a s rozvahou, nervózní člověk nepatří 
nejenom za volant ale i k záchraně a první pomoci vůbec. 

Plaváček  by  měl  chytit  přímo  lano  házečky  (správné  držení  ukazuje  obrázek).  Chytí-li  se 
zachraňovaný  vodák  vyztuženého  oka  na  jejím  konci,  bude  nadále  nezměněnou  rychlostí 

pokračovat dalších 5 až 10 metrů po proudu, dokud se z pytlíku neodmotá a nenapne zbývající 
lano. 

Podstatnou  věcí  je,  aby  sám zachránce  s  házečkou  nebyl 
stržen rovněž do válce. Musíte počítat s velkým fyzikálním odporem, 

proto se doporučuje, když vás druhá osoba zezadu drží a tlačí 
vzad za popruhy na vestě. Pokud jste sami a nikdo u vás není, 

na kvalitních vestách naleznete na zadní straně karabinku, 
provléknete  lano,  lano  přivážete  ke  stromu  a  už  jste 

bezpečně jištěni. V prvé řadě chraňte váš život, pokud by 
ten byl v ohrožení, nezachraňujte topícího, lepší jeden 
mrtvý, než dva! Možná vám to přijde komické, ale bylo 

mnoho případů, kdy se vodáci na kánoích vydali na pomoc 
topícímu  se  raftu  ve  válci,  jakmile  naši  zachránci  dopádlovali  k  vývařišti  byli  tam  s  nimi,  taková 
neuvážená pomoc přestává být pomocí, ale lidskou hloupostí!



Péče o házecí pytlík:

Stejně jako váš milovaný mobilní telefon či počítač i házečka funguje jen v případě, 
že se o ni majitel dobře stará. Hlavní je dodržet správný 

způsob  skládání  lana  do  pytlíku  -  musí  být 
poskládáno  tak,  aby  se  při  hodu  volně 

odmotávalo  a  nevytvářely  se  drobné 
uzlíky. Já házečku vždy namotávám na dlaň, lano se 

na dlani nesmí zkřížit!  (postup při motání lana 
na  obrázku)  Také  zavírání  házecího  pytlíku  si 

zaslouží patřičnou pozornost a péči - musí jít snadno a rychle otevřít. Proto se vyplatí 
uzávěr pravidelně kontrolovat a udržovat čistý. Samotné lano je třeba stále udržovat 
v dobrém stavu, nedělat na něm zbytečné uzly, nepoužívat ho jako tažné lano vozidla, 
neslaňovat na něm apod. Po použití házečky nechte lano vyschnout a až potom jej 
namotejte zpět do pytlíku.

Velikost házecího pytlíku:

Házečky  se  vyrábějí  v  mnoha  velikostech,  nejpoužívanější  pro  české 
říčky jsou 15-ti a 20-ti metrové. Tyto dvě velikosti vám budou bohatě stačit. 
Na divokou vodu se doporučuje házečka 25-ti metrová. Vyrábějí se i delší, ale 

to už není pytlík, ale přímo pytel, který se vám do kajaku nevejde (divoká voda 
se  v  kánoích  nejezdí).  Cena  se  pohybuje  kolem  600-1000  Kč.  Jako  u 
každého výrobku i házečka má několik druhů, některé jste měli možnost si 

prohlédnout v tomto článku.

To  by  bylo  o  házečce  všechno.  Věřím,  že  trocha  bezpečnosti  vám  před  
prázdninami neuškodila a přeji vám příjemné chvilky strávené na vodě, pokud se 
na naše řeky ovšem chystáte, kdo ano?


