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Jak se pfii bruslení neutopit 
(Tomáš Matoušek, Radek Mikuláš, Jan Stodola)

Led
Naprosto nezbytnou podmínkou pro bruslafisk˘ v˘let je led. Led musí

b˘t dostateãnû pevn˘ a zároveÀ musí mít dobr˘ povrch. Vá‰niv˘ bruslafi se

tû‰í na tuhé mrazy a dûsí se oblevy. âeská republika má pro bruslení v pfií-

rodû pomûrnû dobré podmínky a klima – vodní plochy jsou hojné a zimy

dost chladné na to, aby zamrzaly kaÏdou zimu. To napfiíklad Holanìané,

nejvá‰nivûj‰í bruslafii na svûtû, takové ‰tûstí nemají – nûkdy nemají led

i po nûkolik zim po sobû a patnácticentimetrov˘ led mají tak asi jednou za

osm let. Naopak v zemích se studen˘mi zimami, jako je ·védsko nebo

Kanada, se dá bruslit kdekoli pouze po krátk˘ ãas, dokud nenapadne sníh.

Ten pak uÏ neroztaje a bruslafii jsou odkázáni na upravované tratû.

Tlou‰Èka ledu
Pokud v ledu není nadmûrné mnoÏství bublin, trhlin, rostlinn˘ch zbyt-

kÛ nebo jin˘ch neãistot, je led siln˘ asi 5 cm dost pevn˘ na to, aby unesl

ãlovûka, a kolem 7 cm staãí k rozumnému bruslení. 20–25 cm unese osob-

ní auto. Pozor, platí to ov‰em jen pro tvrd˘ led, kdy je teplota po vût‰inu

dne pod bodem mrazu! Rozmûkl˘ led pfii oblevû je podstatnû ménû pevn˘,

a radûji na nûj nelezeme. Stejnû není moc k bruslení.
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� Architekturu lze z ledu obdivovat 
i ve Švédsku. (V. Ž.)
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Jedinou moÏností, jak zjistit pfiesnû tlou‰Èku ledu, je provrtat ho a zmû-

fiit. NemÛÏeme samozfiejmû exaktnû zji‰Èovat tlou‰Èku ledu na kaÏdém

kroku, navíc vrták na led je vûc dost nepraktická. Jako náhrada poslouÏí

tyã s hrotem popsaná níÏe, kterou se mÛÏeme pokusit led pro kontrolu pro-

razit na podezfiel˘ch místech. Existují ale rÛzná vodítka, která nám umoÏ-

ní tlou‰Èku odhadnout a prÛbûÏnû kontrolovat.

Nejprve se z bfiehu musíme rozhodnout, zda na led vÛbec lézt. Ideální

je, pokud uÏ jsou na ledû bruslafii ãi automobily, nebo alespoÀ jejich stopy.

Je-li led netknut˘ a neporu‰en˘, zkusíme, jakou dá práci ho poru‰it. Pokud

vyhodíme aspoÀ kilogramov˘ kámen do v˘‰ky a on po dopadu ledem pro-

padne, zfiejmû bychom pochodili stejnû. Nemáme-li ani kámen, coÏ se

v kulturní ãeské krajinû mÛÏe lehce stát, ani dost pfiedvídavosti, abychom

si nûjak˘ opatfiili cestou, zkusíme produpnout led u kraje, pokud moÏno

tak, abychom nespadli do vody, kdyby se to skuteãnû podafiilo. Jeví-li se

v‰e v pofiádku, mÛÏeme pak vyslat nûjakého lehkováÏného zvûda.

Dobfie si rozmyslíme, kde se pokusíme na led proniknout. U hrází rybní-

kÛ a hlavnû u stavidel, pod jezy a u pfiítokÛ mÛÏe b˘t led tenk˘, i kdyÏ zby-

tek plochy je bezpeãnû zamrzl˘. Vyplatí se popojít o nûkolik desítek metrÛ

a vybrat si lep‰í místo. U pfiehradních hrází to mÛÏe b˘t i vzdálenost mno-

hem vût‰í, tfieba i pár kilometrÛ.

Vybíráme si místo, kde dno klesá co moÏná nejpozvolnûji. Kritick˘ je

obvykle asi metr a pÛl od bfiehu, dále uÏ b˘vá kvalita lep‰í a stejnomûrná. Led

se ohfiívá od bfiehu, b˘vá tu nejtenãí a nejdfiíve zde taje. Témûfi vÏdy také je

mezi bfiehem a ledem okrajová trhlina, ze které vytéká voda pfies den, kdy je

vy‰‰í teplota.

Poklesem hladiny (k tomu dochází pfii del‰ích mrazech v fiekách ãasto, na

pfiehradních nádrÏích vinou manipulace s v˘‰kou hladiny je to témûfi pravi-
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� Temný hladký led s ledovými květy
při bruslení potěší... (R. M.)
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dlem) dojde k tomu, Ïe led se opfie o bfieh a visí ve vzduchu. Samozfiejmû Ïe

kdyÏ led není rovnomûrnû podloÏen˘ vodou, nemÛÏeme mu pfiíli‰ dÛvûfiovat.

I kdyÏ okraj ledu není dobr˘, neznamená to, Ïe se na zamrzlou hladi-

nu bezpeãnû nedostaneme: dobr˘mi nástupi‰ti jsou mola pro loìky nebo

alespoÀ vybíhající kámen, pfievisl˘ strom, velmi ploché bfiehy, kde pro-

hnutí ledu kopíruje stávající hladinu. Nûkdy pomÛÏe kus prkna nebo tfieba

sáÀky poloÏené od bfiehu. Ale pozor! Platí to i naopak, nemusí b˘t snadné

dostat se z ledu na bfieh! Nesmíme zapomenout na to, Ïe v pfiípadû nûjaké

nepfiíjemnosti mÛÏe b˘t cesta ke bfiehu na vût‰inû míst odfiíznutá, a podle

toho se zafiídit.

TakÏe jsme koneãnû na ledû. Nejprve si zjistíme, jak je led tlust˘, a pak 

v prÛbûhu jízdy kontrolujeme, zda se neztenãuje. ProtoÏe led a voda mají

stejné optické vlastnosti (stejn˘ index lomu svûtla), nemÛÏeme shora vidût

rozhraní ledu a vody, a odhadnout tak tlou‰Èku. Síla ãirého ledu se ale dá

snadno zjistit pozorováním zamrzl˘ch bublin pod ledem a v‰udypfiítom-

n˘ch prasklin, jen nûkdy musíme odhrnout vrstvu snûhu ãi jinovatky. Je‰tû

lep‰í je, Ïe díky lomu svûtla na rozhraní ledu a vzduchu se nám led zdá

tenãí, neÏ opravdu je – a to dokonce o jednu ãtvrtinu aÏ tfietinu! MÛÏeme

si to ovûfiit jednoduch˘m pokusem – do vody v umyvadle ponofiíme kolmo

pravítko po rysku 10 cm. Pak odhadneme a oznaãíme asi stejnou délku,

jaká se zdá ponofiená pod hladinou, a odeãteme v˘sledek. Inu, jak praví

stará fyzikální pouãka, hÛl do vody ponofiená, zdá se b˘ti pfielomená...

Velmi dÛleÏit˘m varovn˘m smyslem je pro bruslafie sluch. Není tfieba

se obávat hlasit˘ch zvoniv˘ch „v˘stfielÛ“ na velk˘ch plochách, které dodá-
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� ...ale na sebe natlačené ledové kry,
vytvářející nebezpečný terén, potěší také.
(J. S.)
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vají bruslení neobyãejnou atmosféru. Led se totiÏ jako kaÏdá pevná látka

roztahuje a smr‰Èuje a se zmûnami teploty bûhem dne v nûm vzniká pnutí,

které se praskáním a práskáním uvolÀuje. I kdyÏ – pokud se tak nenadále

stane právû pod va‰ima nohama, mÛÏe to ponûkud pocuchat nervy. Na-

opak velmi ‰patnou zprávou je tiché suché neznûlé popraskávání pfii kaÏ-

dém kroku – na ledû bez jinovatky mÛÏeme vidût, Ïe dráha brusle je

doprovázena prasklinkami. Pryã odtud!

Pozoruhodn˘m poznatkem je, Ïe tlou‰Èku ledu lze pomûrnû pfiesnû sta-

novit podle zvuku, kter˘ vydává led rozechvívan˘ bruslafiem. Jak teore-

ticky odvodil a experimentálnû prokázal ‰védsk˘ fyzik-akustik a bruslafi

Gunnar Lundmark (acuvib.com/in20014eva.pdf; jako pokusného králíka

na tenkém ledû pouÏíval vlastního synka), v˘‰ka tónu (koincidenãní frek-

vence ledové desky) závisí na tlou‰Èce ledu (ne bruslafie) – ãím je led tenãí,

tím je tón vy‰‰í. Zpívání ledu ov‰em nesly‰í bruslafi sám, ale nûkdo, kdo

stojí asi tak o dvacet metrÛ dál. Zvoniv˘ zvuk je sly‰et od asi 12 cm tlou‰È-

ky ledu a hlasité kvílení (které se pfiípadnû zmûní v klení) pfii tlou‰Èce 6 cm

a niÏ‰í. Bylo exaktnû zmûfieno, Ïe led siln˘ 7,8 cm vydává tón a1 (440 Hz);

pokud není po‰kozen, je bezpeãn˘. Pfii tónu e2 (660 Hz, tlou‰Èka 5,2 cm)

ãi vy‰‰ím je pak ãas pfiipravit si fotoaparát a lano. ZdÛrazÀuji, Ïe mluvíme

o neporu‰eném ledu pfii trvalém mrazu. Kdo má absolutní hudební sluch

nebo nûjakou akustickou pomÛcku (tfieba ladiãku), dokáÏe pr˘ urãit tlou‰È-
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� Takhle nějak každoročně vypadají strmé břehy přehrad. (J. S.)


