
38 HYDRO

HYDROSTORY

S Petrem jsme se setkali poprvé 
v loděnici Lokomotivy v Karlových 
Varech. Vedl to tam Franta Košina 
– legenda karlovarské, ale i česko-
slovenské vodácké společnosti. 
Oba jsme spolu začínali v loděni-
ci turistů a na VTJZ. Časem jsme 
se přihlásili i do oddílu slalomářů 
u Vlasty Lepíka, kde jsme na pe-
řeji Hubertus a na slalomových 
závodech vybrušovali své závěsy, 
přejezdy a eskymáky a naše tech-
nika se posunula hodně dopředu.
Po nějaké době nám voda nižší 
obtížnosti nestačila a pokud se 
jelo na vodu lehčí, tak jsme hodně 
přemýšleli, zda vůbec pojedeme. 
Lodě jsme si stavěli sami a vozili 
jich s sebou vždy několik, protože 
proražený laminát pro nás mnoh-
dy znamenal konec. I několik pá-
del to vše jistilo. Už tehdy v roce 
1983 si Petr vyrobil první sklolami-
nátový list typu, jaký dneska na-
bízí Werner, který nasadil na hli-

níkovou trubku. Nesehnali jsme 
však trubku tenkostěnnou, a tak 
váha byla dost vysoká. 
Světlým bodem sezony 1984 byl 
zájezd do Švédska a Norska, po-
řádaný turistickou sekcí oddílu 
na pozvání slalomáře Honzy Čer-
venky, který emigroval do Nor-
ska. Tam jsme tehdy na vlastní oči 
viděli, že existují ještě vodnatější 
toky, než jsme jezdili tady v Če-
chách. Na skoky a některé ex-
trémní obtížnosti, které se dnes 
normálně jezdí, jsme si tehdy ne-
troufl i. Lodě jsme měli nosné tak 
pro slalomové účely ve Špindlu, 
mít tehdy dnešní vybavení, mož-
ná že by Česko mělo už několik 
prvosjezdů v Norsku. Také bych 
se chtěl zmínit o našem prvosjez-
du Vrchlabské soutěsky, která se 
dnes, tedy po čtvrt století, dostá-
vá do povědomí vodáků svými 
závody extrémních kajakářů v ka-
jacrossu.

Zkušenosti a rozšířené obzory 
nás vedly k tomu, že jsme dostali 
chuť podívat se na vodáky opěvo-
vanou a zároveň obávanou dolní 
část Čertových proudů. Zúčastnil 
jsem se asi rok předtím akce sjetí 
celého úseku slalomářem Pavlem 
Přindišem za podpory doprovod-
ného člunu, což v nás utvrdilo, že 
sjezd je reálný. Tehdy nefungo-
valy informační kanály tak jako 
dnes, kdy se každý dozví o sjetí 
některých toků hned večer na in-
ternetu.
Sešli jsme se v pátek večer 17. srp-
na ve Vyšším Brodě, jak jinak než 
v místní restauraci. Po vydařeném 
večírku jsme přespali na tribuně 
místního fotbalového klubu, v so-
botu jsme nasedali pod cílem sla-
lomových závodů a sjeli jsme si na 
rozcvičení horní část – Železňák 
a Papírnu do Loučovic. Do Loučo-
vického „Okna“ jsme tehdy kou-

kali zrovna tak, jako to dnes dělají 
stovky vodáků. Během další jízdy 
až k místu té smutné události by 
mne vůbec nenapadlo, že se může 
něco stát. Před Škvírou jsme byli 
za velmi krátkou chvíli, tak se mi 
jeví rychlost tehdejší jízdy dodnes. 
Jak tehdy došlo k té nešťastné udá-
losti? Nad Škvírou jsme šli obhléd-
nout průjezd a diskutoval jsem 
s Petrem o jeho návrhu, že by se 
to mohlo najet do levé strany a do 
Škvíry sklouznout po kameni, kte-
rý zleva Škvíru vymezuje. Stopa to 
byla reálná a dodnes nevím, proč 
se mu při nájezdu doleva nepoda-
řil plánovaný manévr. V pozdější 
době jsem viděl několik jezdců, 
kteří to takto jezdí. Petrova dva 
metry dlouhá a špičatá příď čtyř-
metrového kajaku se zapíchla pod 
kámen zvaný Sloní ucho, voda se 
mu nahrnula na záda a nebylo 
možné, aby opustil loď, která se 

Smrt číhala 
v Čertových 
proudech.

Před 25 lety – 18. srpna 1984 – zahynul 
v kajaku v peřejích pod Čertovou stěnou můj 

nejlepší kamarád Petr Šaroch. 
Jak to tehdy v těch 80. letech bylo?
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navíc asi zalomila v místech, kde 
jsou kolena. 
V takových chvílích se vždy oče-
kává, že někde „vyplaveme“... Po 
chvíli však vyplavala jen plovací 
vesta bez Petra. Ti, kteří jeli rovně 
v proudu, sjeli toto nebezpečné 
místo bez problémů, i když se pod 
Škvírou eskymovalo. Záchrana, 
která byla rozestavená, nebyla 
v té chvíli nic platná. Nebylo koho 
lovit a do koryta bez obrovské-
ho rizika dalšího neštěstí nebylo 
možné vstoupit. S něčím takovým 
jsme vůbec nepočítali a domnívám 
se, že ani v dnešní době by neby-
lo možné tuto situaci rychle vyře-
šit. Jistou nadějí bylo, že v těchto 
chvílích projížděl na přilehlé trati 
vlak, který jsme zastavili a po-
žádali strojvůdce, aby zavolal na 
přehradu na Lipno, aby tam za-
stavili vodu. Po delším čase, který 
jsme tehdy nevnímali, začala voda 

pomalu opadávat a Petr i loď vy-
plavali...
Dnes je jako vzpomínka na Petra 
Šarocha, ale i jako výstraha, na 
místě neštěstí pamětní deska ve 
tvaru zlomeného pádla. Základ 
k odlitku zlomeného listu pádla, 
který je upevněný na kameni, vy-
tvořil Franta Košina, odlitek pak 
nechal udělat Petr Charvát.

Co říci na závěr? Dnešní vybavení 
se nadá srovnat, nadšení je asi stej-
né, spaní pod širákem a různě pod 
přístřešky jako jsou čekárny auto-
busů asi taky. Dnes vidím jinak ri-
zika spojená s případným úrazem, 
kdy vážnější újma na zdraví nebo 
podobné neštěstí může jedince 
značně hendikepovat, což si mys-
lím, že mnoho vodáků podceňuje.
Dodnes − a je to už 25 let – jsem 
nenašel kamaráda a parťáka, který 
by mi Petra Šarocha nahradil. ■
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