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Upozornění
Podklady obsažené v těchto pokynech jsou určeny pouze pro informační a referenční účely. Nemají nahrazovat právní nebo
fundované odborné poradenství ohledně zdraví a bezpečnosti.
Přijetí a používání informací a postupů popsaných v těchto pokynech nemusí odpovídat veškerým specifickým potřebám,
požadavkům nebo povinnostem jednotlivých zemí a jejich rybářských loďstev. Autoři pokynů nicméně doufají, že pokyny přispějí
k vlastnímu povědomí o problematice a podpoří bezpečnější kulturu rybolovu.
Obsah těchto pokynů by neměl žádným způsobem snižovat nebo omezovat povinnosti uložené vnitrostátními orgány, a zvláště
pak požadavky směrnic EU v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.
Vlastníci plavidel, vůdci plavidel a členové posádek mají povinnost určit nebezpečí a uplatňovat ochranná opatření za účelem
vyloučení nebo snížení rizika zranění osob a nehod.
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Souvislosti
Malá rybářská plavidla představují více než 80 % rybářského loďstva Evropské unie.
Počet obětí na životech, zranění a ztracených plavidel za rok zůstává ve srovnání s jinými odvětvími „nepřijatelně“ vysoký.
Zpráva KOM(2009) 599 o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 93/103/ES (rybářská
plavidla) a 92/29/EHS (lékařská péče na palubách plavidel)(1) dospěla k závěru, že tyto předpisy neměly pro posádky malých
rybářských plavidel žádný významný dopad, a doporučila vypracování nezávazných pokynů pro plavidla o délce menší než 15 m.
Tyto pokyny jsou reakcí na uvedené doporučení. Jejich cílem je objasnit na úrovni EU klíčové pojmy a pomoci členským státům
plnit jejich povinnosti vyplývající z rámcové směrnice a jednotlivých směrnic.
Obsah a vypracování těchto pokynů zaštiťoval monitorovací výbor zvláště k tomu jmenovaný Evropskou komisí a složený ze
zástupců vlád, zaměstnavatelů a odborových organizací.
Ačkoli pokyny čerpají z několika předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví uplatňovaných v různých členských státech,
nepředstavují závazný právní dokument. Jejich hlavním účelem je shromáždění osvědčených postupů, které by při svém
uplatňování kdykoli mohly pomoci předcházet nehodám v tomto jedinečném a nehostinném prostředí, na moři.
Rybolov je starobylá činnost, mnohokrát předaná z generace na generaci. Většina rybářů, kteří tato plavidla provozují, jsou
samostatně výdělečně činnými osobami, a proto jsou ze své povahy ochotni snášet rizika. Pokyny jsou prvním krokem
k harmonizaci stávajících norem pro odbornou přípravu a vzdělávání.

(1)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599

O těchto pokynech
Financující organizace
Pokyny byly zadány Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.
Vypracování pokynů
Na vypracování těchto pokynů byla uzavřena smlouva se společností Labour Asociados, SLL.
Hlavní tým
Ricardo Rodriguez (výkonný ředitel)
Marlene Calderón (koordinátorka, redaktorka a spoluautorka)
Alan Dean (hlavní autor)
Podpůrný tým pro terénní práci, pilotní testování a cizojazyčný překlad
Francie (Atlantský oceán): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault a Sébastien Le Du
Nizozemsko (Severní moře): Herman Katteler a John Warmerdam
Španělsko (Středozemní moře): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella a Jorge Sanches Walliser
Irsko (Atlantský oceán): Frank Flemming a Gavin Power
Polsko (Baltské moře): Maria Jeweska, Marta Grubman a Anna Pawliszyn
Turecko (Černé moře): Goktug Dalgic
Organizace, které spolupracovaly v průběhu pilotního testování
BIM – Bord Iascaigh Mhara (Irish Sea Fisheries Board – Irská rada pro mořský rybolov), Irsko
Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias Náuticas – CASEM (Univerzita v Cádizu, Fakulta věd o moři), Španělsko
IMP – Institut Maritime de Prévention (Institut pro prevenci na moři), Lorient, Francie
IMTM – Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (Ústav námořní a tropické medicíny), Gdański Uniwersytet Medyczny (Gdaňská
lékařská univerzita), Polsko
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National Federation of Fishermen’s Organisations
(Národní federace rybářských organizací)

Ari Gudmudson

FAO

Brandt Wagner

FAO

PŘEPRACOVÁNÍ A REDAKČNÍ PRÁCE
Evropská komise děkuje Irish Sea Fisheries Board (BIM) a National Federation of Fishermen’s Organisations (NFFO),
a zejména Rayi Murrayovi, Jimu Hudsonovi a Robertu Greenwoodovi, za provedenou práci.
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Jak tyto pokyny používat
Cílem těchto pokynů je poskytnout informace a vodítko všem evropským provozovatelům a členům posádek malých rybářských
plavidel (2).
Pokyny jsou uspořádány do šesti samostatných modulů, takže je čtenáři nemusí číst popořadě, ale mohou začít odkudkoli a najít
informace, které potřebují. Struktura modulů I, II a III je dosti podobná a skládá se ze tří hlavních částí: první předkládá obecný
úvod o možném nebezpečí nebo obavách, v následující je uveden seznam rizik a v další jsou doporučeny dostupné osvědčené
postupy. Modul IV se týká nehod. A konečně moduly V a VI se co nejpodrobněji zabývají určitými tématy, jako je mimo jiné
posouzení rizik, stabilita, první pomoc a cvičení. Tyto dva moduly obsahují též několik kontrolních seznamů, které mohou čtenáři
využít. A konečně příloha upozorňuje na mezinárodní nástroje s významným dopadem na drobný rybolov. Příloha je určena spíše
rybářským sdružením než jednotlivým rybářům.
Vše výše uvedené je dostupné rovněž na CD-ROM, který ilustruje hlavní postupy na palubě. Jde v podstatě o interaktivní verzi
některých oddílů pokynů, jejímž hlavním cílem je povzbudit k samostudiu a pomoci při odborné přípravě v institutech nebo ve
školách.
Více informací o právních předpisech a iniciativách EU je k dispozici on-line na těchto internetových stránkách:
Evropská komise, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=148
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
https://osha.europa.eu/cs?set%E2%80%93language=cs

(2)

Pojem „malá rybářská plavidla“ se vztahuje na plavidla kratší než 15 metrů.
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Oblast působnosti pokynů
Záměrem těchto pokynů je shrnout vše, co musíte zvážit pro bezpečnější provozování svého plavidla a ochranu zdraví svého i své
posádky. Níže naleznete stručný popis obsahu každého modulu.

Modul I

Plavidlo

Zahrnuje mnoho aspektů, jako např. stav
plavidla a jeho vybavení.

Modul II

Posádka

Věnuje se zdraví a bezpečnosti členů posádky.

Rybolovné činnosti

Zabývá se bezpečným provozováním čtyř
hlavních metod rybolovu, tj. rybolovu vlečnými
sítěmi, lovení do vrší; rybolovu do sítí, na šňůry
nebo přívlače a rybolovu pomocí výložníkových
vlečných sítí a drapáků.

Modul IV

Skutečné případy

Popisuje nehody, ke kterým skutečně došlo,
a nabízí ponaučení, aby se zabránilo jejich
opakování.

Modul V

Posouzení rizik

Obsahuje kontrolní seznamy a pokyny pro
přístupy posuzování rizik.

Modul VI

Další informace

Obsahuje kontrolní seznamy a doplňující
informace, které mohou rybáři využít v otázkách
zdraví a bezpečnosti.

Přílohy

Právní předpisy (směrnice EU OSH, IMO, FAO, MOP)

Modul III

Tyto pokyny nejsou závazné, ale čtenáři by měli vědět o předpisech na evropské a vnitrostátní úrovni, které musejí dodržovat.
Pokyny nabízejí vodítko a společně s předpisy vám pomohou, aby váš rybolov byl bezpečnější.
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Seznam pojmů a definic (3)
Anoda

Obětovaný materiál připevněný k trupu a kormidlu, aby chránil šroub, hnací hřídel a vřeteno kormidla
proti korozi.

Celková délka

Délka plavidla od krajních bodů trupu na přídi a zádi.

Čistá prostornost

Objemová metoda posuzování nosnosti plavidla.

Decibel

Jednotka měření hladiny intenzity zvuku.

Hypotermie

Stav, kdy vnitřní tělesná teplota je nižší než 35 °C.

Chlopně

Rozpěrné desky, nazývané „vydří desky“, mají pravoúhlou nebo oválnou konstrukci a jsou připojeny ke
koncům křídel vlečné sítě a v důsledku hydrodynamických sil způsobených jejich tažením vodou rozevírají
ústí vlečné sítě.

Košelkový nevod

Velký kruh sítí nastražený kolem hejna ryb. Dno sítě lze stáhnout, takže vytvoří „vak“, který brání úniku ryb.

Lovení do vrší

Metoda rybolovu pro lov měkkýšů a korýšů, krabů a humrů do vrší nebo košů s návnadou.

Lovné zařízení

Obecný pojem pro rybolovné vybavení, včetně vlečné sítě, chlopní a přitahovacích/vlečných lan nebo vrší,
lan, praporků atd.

Malé rybářské
plavidlo

Pro účely těchto pokynů plavidlo o celkové délce menší než 15 metrů.

Materiál s vlastním
vztlakem

Vztlak, který poskytuje materiál, jenž je trvalou součástí oděvu a má nižší hustotu než voda.

Najetí na dno

Najetí na mělčinu.

Naviják Gurdie

Cívka, někdy čtvercová nebo šestiúhlá, která se používá pro rybolov na přívlače, zejména pro rybolov
makrely obecné.

Nebezpečí

Pojem používaný při posuzování rizik, který odkazuje na cokoli, co může způsobit újmu.

Nehoda na moři

Nehoda na moři je událost, která se lodi přihodí na moři, jako např. srážka nebo najetí na dno. Zahrnuje
všechny nehody členů posádky spojené s provozem lodě.

Nevod

Systém rybolovu do sítí, při kterém se kolem hejna ryb nastraží kruh sítí.

Odtokový otvor
paluby

Otvor v hrazení paluby plavidla, který umožňuje odtok vody z paluby.

Osobní vztlakové
prostředky

Oděv nebo zařízení, které je-li ve vodě správně nošeno a používáno, poskytne uživateli určité množství
vztlaku, což zvýší pravděpodobnost přežití. Osobní vztlakové prostředky lze rozdělit do dvou hlavních tříd:
1) záchranné vesty, které poskytují uživateli ve vodě podporu v poloze obličejem nahoru bez ohledu na
jeho fyzický stav;
2) vztlakové pomůcky, které vyžadují, aby uživatel byl při vědomí a aby plaval a vykonával další pohyby
k udržení polohy, aby udržel obličej a dýchací zónu nad vodou.

Plavidlo na hranici

Plavidlo navržené tak, aby maximalizovalo potenciál rybolovu v rámci omezení daných předpisy. Obvykle
malé délky, ale široké a hluboké.

Posouzení rizik

Zvážení všech možných rizik a metod, jak jim předcházet nebo jak se proti nim chránit.

Práce způsobující
muskuloskeletální
poruchy

Fyzické pracovní činnosti nebo podmínky na pracovišti, které mohou způsobit zranění a poruchy svalů,
nervů, šlach, vaziva, kloubů, chrupavek a plotének, například přepnutí svalu a bolesti v bederní oblasti,
nebo k nim přispívat.

Pracovní úraz

Pracovní úraz je úraz, který utrpí člen posádky v průběhu běžných pracovních operací, včetně činností
jako např. vykládka úlovku nebo během naloďování či vyloďování.

Praporek

Tyčka připevněná k plováku s vlaječkou na svém vrcholku.
Praporky se používají k tomu, aby pluly na hladině a označovaly konec lovného zařízení.

(3)

Seznam pojmů a definic má sloužit pouze pro účely pokynů samotných, neboť definice pojmů, jako např. „pracovní úraz“, se mohou podle vnitrostátních právních
předpisů různých členských států EU lišit.
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Předpisy

Požadavky, které jsou v členských zemích Evropské unie právně vymáhány.

Přitahovací lana

Ocelová či jiná lana, která se používají k vlečení vlečné sítě.

Riziko

Pravděpodobnost, ať vysoká či nízká, že v důsledku nebezpečí někdo utrpí újmu.

Rybolov na přívlače

Metoda rybolovu, která používá návnady s háčky, jimiž se „škube“ (pohybuje nahoru a dolů), aby se
přilákaly ryby.

Rybolov pomocí
drapáků

Metoda lovu měkkýšů a korýšů skrytých na mořském dně. Drapáky se zuby, jež se zarývají do písku, jsou
vlečeny podélně a vyrývají a zadržují hřebenatky, zaděnky atp.

Rybolov pomocí
lovných šňůr

Metoda rybolovu pomocí háčků s návnadou rozmístěných po délce lovné šňůry.

Rybolov pomocí
vlečných sítí

Metoda rybolovu, při které je síť vlečena podélně a na své dráze loví ryby.

Rybolov pomocí
výložníkových
vlečných sítí

Metoda rybolovu pro lov ryb, které leží na mořském dně, jako např. jazyka obecného a platýse. Vlečná síť
je výložníkem držena v rozevřeném stavu a řetězy visící z výložníku plaší ryby na mořském dně, aby je
přiměly vyplavat a chytit se do vlečné sítě.

Shazování

Pokládání nebo nastražení lovného zařízení.

Síťovina

Dílce sítě vyrobené z motouzů nebo nylonu, které se používají k výrobě vlečných sítí, tenatových sítí na
chytání ryb za žábry nebo zatahovacích sítí.

Stabilita

Schopnost plavidla vrátit se do vzpřímené polohy.

Šňůra

Pojem používaný pro řadu vrší nebo košů včetně lana, kterým jsou propojeny.

Úlovek

Ryby či měkkýši ulovení plavidlem.

Velcro

Obchodní název pro suchý zip, tj. dvě odpovídající si textilie se strukturou smyček a háčků, která jim
umožňuje vzájemně přilnout. Běžně se používá jako zdrhovadlo na vnějších obalech záchranných vest.

Vlastní vztlak

Pro záchranné vesty: trvalý vztlak, který má vesta jako taková.

Vlečné řetězy/lana

Řetězy nebo lana, která připojují přitahovací lana přes „zádržné řetězy“ k centrálnímu vlečnému bodu na
zádi plavidla.

Vlek praporku

Lano připevňující praporek ke kotvě, která udržuje konec sítě/šňůry na místě.

Vodotěsnost

Schopnost plavidla odolávat průniku vody.

Vrš

Typ pasti na lov krabů a humrů.

Vyspravování
lovného zařízení

Opravování poškozeného lovného zařízení. (Obvykle vyspravování rybolovné sítě.)

Vztlak po
nafouknutí

Pro záchranné vesty: vztlak, kterého se dosáhne nafouknutím vaku.

Zádržný řetěz

Nekonečná smyčka řetězu, jenž je ovinut kolem přitahovacího lana a vytváří smyčku, svírající přitahovací lano.

Záchranné lano

Lano, které může být uvázáno nebo jinak upevněno k oblečení nebo záchranné vestě druhé osoby či
k záchrannému voru nebo k jiným předmětům, aby uživatele udržovalo v blízkosti dotyčné osoby nebo
předmětu a bylo snazší jej nalézt a zachránit.

Zachycení

Když se lovné zařízení zachytí na překážce na mořském dně a zastaví plavidlo, říká se tomu zachycení.

Záchyt

Pojem popisující překážku na mořském dně, o kterou se lovné zařízení zachytí.

Zapletené lovné
zařízení

Pojem popisující lovné zařízení, které se zamotá samo do sebe, a proto je nutné je rozplést.

Ztroskotání

Plavidlo nabírá vodu a nakonec se potopí.

Zvedací popruh

Lano nebo popruh kolem kapsy vlečné sítě, který se používá ke zvedání kapsy sítě na palubu.

Zvedání vaku

Akce zvedání „kapsy“ (vaku) vlečné sítě za účelem vysypání úlovku.
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Seznam zkratek
BIM

Bord Iascaigh Mhara neboli Irish Sea Fisheries Board (Irská rada pro mořský rybolov), Irsko

dB

Decibel

EK

Evropská komise

EPIRB

nouzový radiomaják pro určení polohy

EU

Evropská unie

FAO

Organizace OSN pro výživu a zemědělství

GRP

plast vyztužený skleněnými vlákny

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

IMP

Institut Maritime de Prévention (Institut pro prevenci na moři), Francie

IMTM

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (Ústav námořní a tropické medicíny), Gdański Uniwersytet Medyczny
(Gdaňská lékařská univerzita), Polsko

m

metr (metrů)

MAIB

Marine Accident Investigation Branch (Oddělení vyšetřování námořních nehod), Spojené království

MCA

Maritime and Coastguard Agency (Agentura námořnictví a pobřežní stráže), Spojené království

MOB

Pád osoby přes palubu

MOP

Mezinárodní organizace práce

PFD

Osobní vztlakový prostředek

OOP

Osobní ochranné prostředky

QCATM

Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime

RA

Posouzení rizik

SART

Pátrací a záchranný odpovídač

Seafish

Sea Fish Industry Authority (Úřad pro odvětví mořských ryb), Spojené království
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Modul I • Plavidlo

POV INN OST I VLA STN ÍKA
CO UKA ZUJ Í STATIS TIK Y?

1.
2.

NO STI
PRO SAZ OVÁ NÍ KULTURY BEZ PEČ
POS OU ZEN Í RIZ IK
PLAVID LA?
JAK ZAJ IST IT VHO DN OST VAŠ EHO

3.
4.
5.

ŘEŠ ENÍ NO UZOVÝC H SIT UAC Í

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
8.
9.
10.
11.

STA BIL ITA, SKRYTÉ NEB EZP EČÍ!
OB ECN É PRACOV NÍ PRO STO RY
STR ÁŽN Í SLU ŽBA
OBYTN Ý PRO STO R / KUC HYN Ě
STR OJOVN A / PRO STO R MOTOR U

14.

NALOD ĚNÍ A VYLOD ĚNÍ
U
PLÁ NOVÁN Í RYB ÁŘS KÉH O VÝJ EZD
PRAVOVÁNÍ LOV NÉH O
ZAP LET ENÉ LOV NÉ ZAŘ ÍZE NÍ A VYS

15.

ÚD RŽB A

16.

PRÁCE Z POB ŘEŽ Í

17.

VYK LÁD KA

18.

PRÁCE O SAM OTĚ

12.
13.

LOVTE
BEZPEČNĚ

| PÁD OSO BY PŘE S
POS TUP Y PRO NOU ZOV É SITU ACE
PAL UBU (MO B)
| POŽ ÁR
POS TUP Y PRO NOU ZOV É SITU ACE
| ZÁC HRA NA VRT ULN ÍKEM
POS TUP Y PRO NOU ZOV É SITU ACE
| OPU ŠTĚ NÍ LOD Ě
POS TUP Y PRO NOU ZOV É SITU ACE

ZAŘ ÍZE NÍ

1. POVINNOSTI VLASTNÍKA

MODUL I • PLAVIDLO

NEZAPOMÍNEJTE NA PŘEDPISY.
PŘEVEZMĚTE ODPOVĚDNOST ZA SVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST A OCHRANU SVÉHO
ZDRAVÍ.
Předpisy se možná obtížně čtou a vykládají, ale vůdce plavidla (vlastník nebo provozovatel plavidla) musí
znát předpisy, za jejichž dodržování je odpovědný.
Vůdce plavidla je v mnoha případech vlastníkem plavidla a odpovědnou osobou. Je-li však vůdce plavidla
zaměstnancem vlastníka plavidla, nese vlastník odpovědnost za zajištění toho, aby vůdce provozoval
plavidlo bezpečně. Nezná-li vůdce plavidla (vlastník nebo provozovatel plavidla) předpisy a nejedná-li tak,
aby je dodržoval, může to mít závažné důsledky.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY
 Nebude-li řádně zohledněna bezpečnost a přijata

opatření, budou ohroženy životy.
 Podmínky na moři mohou přesáhnout schopnost

plavidla fungovat bezpečně.
 Lidský faktor je příčinou mnoha nehod, což lze

přičíst:
yy

nedostatečné odborné přípravě,

yy

nedostatku zkušeností a dovedností,

yy

příliš malému počtu členů posádky a únavě.

Upozornění: Nedodržování předpisů může vést
k trestnímu stíhání.
I-1. Francouzské plavidlo pro lov pomocí vlečných sítí v přístavu
(Yann Davalo © Evropská unie).

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
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POSÁDKA

Nezávisle na stávajících závazných požadavcích podle platných předpisů
byste vždy k bezpečnosti měli dobrovolně přistupovat proaktivně, zejména
pokud jde o:
yy

posuzování rizik,

yy

osobní vztlakové prostředky,

yy

osobní ochranné prostředky,

yy

požadavky na používání pracovního zařízení,

yy

certifikace a inspekce zdvihacích zařízení,

yy

obytný prostor, jídlo a pitnou vodu na palubě.



Zajištění odpovídající odborné přípravy pro celou posádku, včetně
opakovacího školení v oblasti bezpečnosti, ruční manipulace, lovného zařízení
a obsluhy strojního zařízení.



Přijetí opatření pro ochranu zdraví a zdravotní péči, zvláště v případě
vážného zranění nebo nemoci, která může být důsledkem práce na plavidle.

PLAVIDLO

POSUĎTE RIZIKA
A PROVEĎTE
NÁPRAVNÁ
OPATŘENÍ

MOŘE

I-1. Cyklus posuzování rizik.

2. CO UKAZUJÍ STATISTIKY?

PŘÍČINY VĚTŠINY OBĚTÍ NA ŽIVOTECH
Zhruba polovina obětí na životech v odvětví rybolovu je způsobena samotným plavidlem. Níže uvedená
čísla představují počet obětí na životech v Portugalsku.

I-2. Smrtelné úrazy rybářů na plavidlech menších než 15 m dle příčiny, Portugalsko,
roky 2000 až 2010.
Ztroskotání plavidla

30

Pád přes palubu

8

Mechanické selhání

5

Obsluha navijáku

1

Jiné

3
Celkem

MODUL I • PLAVIDLO

IK
NESTAŇTE SE SOUČÁSTÍ STATIST

47
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Zdroj: Mutua dos Pescadores, Portugalsko, rok 2011.

IK
NESTAŇTE SE SOUČÁSTÍ STATIST
PŘÍČINY VĚTŠINY NEHOD

MODUL I • PLAVIDLO

Tabulka níže ukazuje, jaká je situace ve Spojeném království, a je na ní vidět, že nejčastější příčinou
mimořádných událostí na malých rybářských plavidlech je selhání strojního zařízení.

I-3. Nejběžnější mimořádné události na plavidlech menších než 15 m dle příčiny,
Spojené království, rok 2008.
Strojní zařízení

108

Najetí na dno

16

Zaplavení

13

Ztroskotání

12

Srážka

11

Požár

4

Převrhnutí

2

Kontakt

1
Celkem
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Zdroj: MAIB.

167

IK
NESTAŇTE SE SOUČÁSTÍ STATIST
NEJBĚŽNĚJŠÍ ZRANĚNÍ

I-4. Nahlášené příčiny a typy zranění rybářů na plavidlech menších než 15 m,
Francie, roky 2005 až 2009.
Pád do nákladových
prostor

730

Zamotání
se do lovného zařízení

668

Namožení
(páteře/zápěstí)

635

Řezné rány

528

Neuvedeno

328

Zasažení
lovným zařízením

308

Zranění oka kovovým
předmětem

105

Pád přes palubu

44

Popáleniny

26

Dušení dýmem

14
Celkem

MODUL I • PLAVIDLO

Ve Francii jsou čtyřmi nejčastějšími příčinami zranění mezi rybáři pády do nákladových prostor, zamotání
se do lovného zařízení, namožení páteře, poranění zápěstí a řezné rány. Viz tabulka níže.

3 386
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Zdroj: Databáze IMP/QCATM, 2010.

3. PROSAZOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI

MODUL I • PLAVIDLO

BUĎTE PROAKTIVNÍ
BEZPEČNÉ POSTUPY BY MĚLY BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA
Dokud se člověk zblízka nesetká s nehodou, a zejména se smrtí, je těžké si uvědomit, jak silný dojem
v každém vyvolá.

„Přišel jsem tragicky o jednoho člena posádky během rutinní operace při lovu vlečnými sítěmi.
Roztrhlo se lano a ztratil rovnováhu. Byl to pro mě obrovský šok, protože jsem si vždycky myslel, že když je moře klidné,
vydrží člověk ve vodě tak 5–10 minut.
Nebyl ve vodě víc než 2–4 minuty. Naneštěstí neměl záchrannou vestu. To se teď změnilo. Moje posádka dnes už musí
nosit osobní vztlakové prostředky a podepsal jsem knihu posuzování rizik, kde se to píše. Člověk by si myslel, že nejhorší
věci se stávají za nejhoršího počasí, ale tehdy bylo pěkně.
Rizika jsou tu pořád, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, nehledě na počasí.“

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY
Nehoda, zvlášť dojde-li k úmrtí, vážně postihne nejen vás, ale mnoho dalších lidí.
Zranění mohou vést k pracovní neschopnosti a smrt má samozřejmě zdrcující dopad na rodinu a přátele.
Může dojít k potížím s pojišťovnami, které odmítnou vyplácet plnění, dokud není vyzvednuto tělo.
Přijde-li rodina o svého hlavního živitele, dostavují se také finanční problémy.
Nehoda často působí i na spolupracovníky a může pro ně být obtížné pokračovat v běžném životě.
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ


provádět posuzování rizik, neboť to vás vede k uvědomování si rizik i toho, která kontrolní opatření je třeba zavést, aby se jim
předcházelo a bojovalo se proti nim,



pochopit, že osvědčené postupy chrání zdraví posádky i vaše podnikání,



neumožnit, aby efektivnost postupů na palubě ohrožovala bezpečný postup,



znát a využívat veškeré pokyny a informace týkající se bezpečnosti,



znát a provádět všechny zákonné požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.

4. POSOUZENÍ RIZIK

PŘEMÝŠLEJTE O NEBEZPEČÍCH A CHRAŇTE SE PŘED NIMI
Posuzovat rizika znamená přemýšlet o možných nebezpečích a rozhodovat, co můžete rozumně učinit,
abyste jim předcházeli nebo se proti nim chránili.
Posouzení rizik je vyžadováno na každém pracovišti a je odpovědností vašeho zaměstnavatele nebo vlastníka plavidla, aby
zajistil, že pracoviště je pro všechny dotčené osoby bezpečné a zdravé.
I rybářské plavidlo je pracoviště a provozovatel plavidla musí zajistit, aby bylo pro posádku a jiné osoby, které tam mohou být,
bezpečné a zdravé. To zahrnuje i osoby, které přes něj procházejí, aby se dostaly na jiné, uvázané podél něj.

MODUL I • PLAVIDLO

BUĎTE PŘIPRAVENI

Na rybářském plavidle existují zřejmá nebezpečí, jako např. nebezpečí pádu přes palubu, potopení plavidla nebo požáru. Může
dojít k uklouznutí, zakopnutí a pádům, které by mohly mít více či méně závažné následky. Dochází ke zdravotním problémům, jako
jsou např. zranění spodní části zad nebo paže a ramene způsobené zvedáním a nošením, poškození z přetěžování opakovanými
pohyby při kuchání nebo pokládání návnady, ztráta sluchu způsobená vysokými hladinami hluku a stres a únava způsobené
fyzickým a psychickým tlakem.
Rybáři jsou si obvykle těchto nebezpečí dobře vědomi, ale často je prostě přijímají jako součást rybolovu.
Díky posouzení rizik:


učiníte svůj rybolov bezpečnějším a zdravějším,



dodržíte zákony,



prokážete, že jste jednali s „náležitou péčí“.

I-2. Přemýšlejte o plavidle (Beate Gminder © Evropská unie).
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Více informací k posuzování rizik viz modul V.

5. JAK ZAJISTIT VHODNOST VAŠEHO PLAVIDLA?

MODUL I • PLAVIDLO

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Pokud plavidla nejsou dobře udržována, jejich stav se rychle zhoršuje.
Je nezbytné mít harmonogram plánované údržby.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
VODOTĚSNOST


Zkontrolujte, zda jsou trup a paluba v dobrém stavu, nemají díry způsobené rzí, prasklá prkna nebo poškozený materiál (plast
vyztužený skleněnými vlákny).



Všechny poklopy a dveře musí být bezpečně uzavíratelné a větrací otvory musí být vybaveny uzavíracími prostředky. Okna
musí účinně bránit průniku vody.

STABILITA A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY

Page 9



Postupem let jsou rybářská plavidla často měněna tak, aby vyhovovala odlišné metodě rybolovu, nebo jsou nahrazovány
významné prvky, jako např. hlavní motor nebo naviják. Plavidla, která byla původně považována za stabilní, již taková být
nemusí.



Moderní vysokorychlostní motor s nízkou hmotností, kterým se nahradí ten původní, nevyrovná hmotnost většího, výkonnějšího
navijáku na palubě tak, jako původní těžký motor vyrovnával hmotnost menšího navijáku. Na mnoha plavidlech byl doplněn
palubní přístřešek, portálový jeřáb na zádi a případně naviják sítí. U plavidel pro lovení do vrší je snahou mít na palubě více
lovných zařízení, takže je stohují do velké výšky na záďových konstrukcích. Přidání hmotnosti vysoko na plavidle dramaticky
sníží míru stability, a je nutné, aby kvalifikovaná osoba provedla řádnou kontrolu.

ANODICKÁ OCHRANA
Tech Image-5 / Page 9
Zkontrolujte stav anod, abyste
zajistili, že záďová hřídel, lodní šroub, hřídel kormidla a všechny ventily obšívky trupu jsou chráněny.

Bloky musí být zmodernizované a musí do nich být zalita ocelová přivařovací oka.
Upozornění: Galvanizační anody se instalují také do přívodů mořské vody z neželezných kovů.

Délka plavidla

A, B, C, D, E ,F

D, E ,F

B, C, D, E ,F

A, B, C, D, E ,F

E ,F

A
B
C
D
E
F

6 m až 12 m
12 m až 15 m
15 m až 18 m
18 m až 21 m
21 m až 24 m
24 m až 27 m

Hmotnost
zinkových
anod
8,6 kg
8,6 kg
13,1 kg
15,0 kg
15,0 kg
15,0 kg

Celkový počet
anod
4
6
8
10
10
10

C, D
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I-5. Umístění a počet anod (zpracováno podle FAO, dokument 239).

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
KORMIDELNÍ ZAŘÍZENÍ
ODTOKOVÉ OTVORY
Jedná-li se o plavidlo s palubou, ujistěte se, že odtokové otvory nejsou ucpané.

ČERPACÍ SYSTÉMY
Zajistěte, aby stokový čerpací systém a ostatní čerpací systémy byly funkční a odčerpávaly vodu z trupu.

POHON
Jsou hlavní motor, převodovka, hnací hřídel, zadní ucpávka hřídele a lodní šroub v dobrém stavu?

MODUL I • PLAVIDLO

Zkontrolujte, zda je v dobrém provozním stavu.

Viz související mimořádná událost v modulu IV:
7. Motor, srdce vašeho plavidla (zaplavení, převrhnutí a smrt)

SYSTÉMY VYUŽÍVAJÍCÍ MOŘSKOU VODU
Netěsnosti v chladicím systému s mořskou vodou již vedly k potopení mnoha plavidel, proto zkontrolujte, zda jsou všechny sací
ventily mořské vody, připojení trupu, výměníky tepla, vypouštěcí ventily, čerpadla a potrubí v dobrém stavu.

SIGNALIZACE VÝŠE HLADINY VODY
Častou příčinou selhání jsou problémy se špatným elektrickým připojením, ale fungování signalizace výše hladiny stokové vody je
na všech plavidlech s palubou nezbytné. Měla by být kontrolována před každou plavbou.

ELEKTROTECHNIKA
Zkontrolujte stav elektrotechniky a baterií, aby nedošlo k požáru! Baterie musí být dobře větrané, aby odvětrávaly výbušné plyny,
a v jejich blízkosti není dovoleno kouření ani žádný otevřený oheň. Pozor na volné předměty nebo nástroje ponechané na skříni
baterií, mohou způsobit zkrat na svorkách.
Viz související mimořádná událost v modulu IV:
13. Elektrický systém – požár ve strojovně

NAVIGACE
Je navigační zařízení na plavidle přiměřené pro oblast, kde se vyskytujete? Má nějaké závady? Je k dispozici nějaká záloha pro
případ selhání?

KOMUNIKACE
Je komunikační vybavení na plavidle v dobrém stavu a je přiměřené pro oblast, kde se vyskytujete? Existuje nějaký záložní
systém? Máte nouzový systém pro určení nebo ohlašování polohy, jako např. EPIRB?

PRÁCE O SAMOTĚ
Je plavidlo vybaveno tak, aby poskytovalo nejvyšší možnou bezpečnost? Je na svém místě záchranné lano, žebřík přes palubu,
radiobóje pro udávání polohy atd.?
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Viz oddíl 18: Práce o samotě, který je součástí tohoto modulu.

6. ŘEŠENÍ NOUZOVÝCH SITUACÍ

MODUL I • PLAVIDLO

PROVÁDĚJTE CVIČENÍ
JE POZDĚ ČÍST PŘÍRUČKU, AŽ KDYŽ DOJDE K HAVÁRII!
V nouzové situaci je životně důležité vědět, co máte dělat, a mít k dispozici správné vybavení. Všechny
osoby na palubě by měly předem absolvovat bezpečnostní výcvik a měla by se dle potřeby konat
pravidelná cvičení.


Buďte připraveni na níže uvedené situace: Pád osoby přes palubu: K nejméně 25 % úmrtí při rybolovu dochází, když
osoby spadnou nebo jsou sraženy či smeteny přes palubu.



Požár: Je na vás, abyste jej uhasili.



Záchrana vrtulníkem: Vědět, co dělat a co nedělat.



Opuštění lodě: Máte záchranný vor a víte, jak jej spustit, případně srovnat, a jak do něj nastoupit?



Vážná zranění: Uskutečněte školení a výcvik první pomoci a naučte se, jak zavolat rádiem lékařskou pomoc.
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Více informací o první pomoci a základní lékařské soupravě viz modul VI.

6.1.

POSTUPY PRO NOUZOVÉ SITUACE | PÁD OSOBY PŘES PALUBU (MOB)

PÁD OSOBY PŘES PALUBU


Při práci na palubě by měly všechny osoby nosit vhodný osobní vztlakový prostředek (PFD) se vztlakem 150 N nebo více.



Jak byste – s ohledem na situaci na vašem plavidle −zachránili člověka z moře?



Možná hozením lana, kterého se oběť nehody chytí, a zvedacího popruhu, kterým ji vytáhnete z vody.



Velmi užitečný by mohl být žebřík nebo provazový žebřík přes palubu, který by umožňoval dostat se z vody. Na plavidlech
obsluhovaných jedinou osobou by žebřík měl být trvale umístěn na zádi nebo by měl na boku viset provaz, který by umožňoval
stáhnout provazový žebřík upevněný na hrazení paluby.

MODUL I • PLAVIDLO

OSTŘEDEK
NOSTE OSOBNÍ VZTLAKOVÝ PR



Křičte na poplach.



Nespouštějte spadlou osobu z očí. Jeden člen posádky musí osobu stále sledovat a být připraven pohybovat se po
plavidle, aby neztratil vizuální kontakt.



Otočte plavidlo přídí na stranu, kam oběť spadla, to od ní odvrátí lodní šroub plavidla.



Hoďte jí záchranný kruh, buďte připraveni spustit signální prostředky. Zapište polohu a vyšlete volání „Mayday“ jiným
plavidlům nebo pátracím a záchranným orgánům (orgánům SAR).



Otočte plavidlo a proveďte souběžné pátrání. Zvažte užití nejrychlejších a nejbezpečnějších otáčecích manévrů.
(Williamsonův obrat nebo obdobné).



Vyzvednutí bude záviset na podmínkách na moři a na tom, zda bude osoba schopná při vyzvedávání spolupracovat.



Osoby, které se do vyzvedávání zapojí, musí mít oblečené osobní vztlakové prostředky a bezpečnostní postroje. Pro
vytažení oběti z vody použijte lano se smyčkou společně se silovým blokem nebo vrátkem.



Udržujte oběť pokud možno ve vodorovné poloze, abyste předešli účinku hydrostatického tlaku.



K ošetření oběti mějte připravenou lékařskou soupravu a termoizolační přikrývku. Buďte připraveni volat na pomoc
pobřežní hlídku a mějte zavedenou strategii pro zdravotnickou evakuaci plavidlem nebo vrtulníkem.
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KŘIČTE, SLEDUJTE, UKAŽTE, HOĎTE, OTOČTE, HLEDEJTE, VYZVEDNĚTE
A OŠETŘETE

6.2.

POSTUPY PRO NOUZOVÉ SITUACE | POŽÁR

MODUL I • PLAVIDLO

ENÉ
PROVOZUSCHOPNÉ A PŘIPRAV
NÍ
VE
BA
VY
JE
A
ZD
,
TE
UJ
OL
TR
ZKON
POŽÁR
Předpisy na protipožární vybavení na malých plavidlech kladou obecně dosti minimální požadavky. Zvažte
možné situace, kdy může dojít k požáru, strukturu a uspořádání vašeho plavidla a rozhodněte, zda by
nebylo žádoucí doplňující vybavení.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Jiskry z elektrických spínačů, motorů, nástrojů a vedení.



Úniky paliva na velmi horké povrchy.



Jiskry z broušení a svařování.



Vařiče, generátory, cigarety, zápalky a zapalovače.
HOŘÍCÍ MATERIÁL

NEJLEPŠÍ HASICÍ PŘÍSTROJ

Látky/papír/dřevo

Vodní

Hořlavé kapaliny

Pěnový

Požár elektrických zařízení

Plynový (CO2)

Většina typů požáru

Práškový (*)

(*) Jsou k dispozici speciální hasicí přístroje pro požáry, které zahrnují kovy a některé kapalné látky.

CO MUSÍ POSÁDKA VĚDĚT:
kde je na palubě umístěno veškeré protipožární vybavení,



jak a kdy veškeré protipožární vybavení využít,



účinky vody na hašení požáru na stabilitu plavidla,



jednotlivé úlohy při hašení požáru na palubě.

Požár uhasí odstranění
jednoho z uvedených prvků:

TEPLO

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU
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LÍK

PA

S
KY

Měla by se provádět praktická cvičení, abyste se ujistili, že každý má potřebné
znalosti.

LIV
O



I-6. Trojúhelník požáru.



Křičte „oheň“ a spusťte poplašné zařízení.



Vůdce plavidla zváží nouzové volání „Mayday“.



Snažte se uhasit požár pomocí hasicího přístroje.

VĚCI, KTERÉ POŽÁR
PŘIŽIVUJÍ:



Uzavřete veškerá větrací zařízení.



nafta, benzinové palivo a mazací oleje,



Nejste-li úspěšní, opusťte a uzavřete oddíl. Pokud možno uzavřete
všechny přívody energií a paliva do oddílu.



hydraulický olej,

Ochraňte záchranný vor před požárem a uložte záchranné vesty na
místo, kde budou v bezpečí a přístupné.





lahve se zkapalnělým ropným plynem
(LPG) používaným k vaření,

Používejte vodu střídmě, abyste nezpůsobili problémy se stabilitou
(účinek volné hladiny).



čisticí chemikálie, barvy a ředidla,







Připravte se k opuštění lodě.

hadry znečistěné olejem nebo
chemikáliemi.

6.3.

POSTUPY PRO NOUZOVÉ SITUACE | ZÁCHRANA VRTULNÍKEM

JE POZDĚ ČÍST PŘÍRUČKU, AŽ KDYŽ DOJDE K HAVÁRII!
Zajistěte, aby všichni na palubě znali postupy, věděli, jaké informace mají poskytovat a jak postupovat,
když se účastní záchrany vrtulníkem.

INFORMACE PRO ZÁCHRANNÝ VRTULNÍK


Vaše poloha, jméno, registrační číslo plavidla.



Rychlost plavidla, kurz, předpověď pro danou oblast.



Povaha stavu nouze.



Vybavení pro stav nouze (rádio, ruční světlice).

MODUL I • PLAVIDLO

VĚDĚT, CO MÁTE DĚLAT



Naslouchejte pokynům pilota a řiďte se jimi.



Rychlost plavidla nesmí překročit 5–10 uzlů.



Je-li na to dostatek času, vytáhněte sítě a vykliďte palubu.



Ať se posádka připraví ke zvedacímu lanu.



Nedotýkejte se lana, dokud se nevybije do moře (je silně nabito statickou elektřinou).



Nepřipevňujte lano k plavidlu.

S trana 2 9

BĚHEM ZÁCHRANNÉ AKCE

6.4.

POSTUPY PRO NOUZOVÉ SITUACE | OPUŠTĚNÍ LODĚ
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MODUL I • PLAVIDLO

VYPRACUJTE NOUZOVÝ PLÁN
Nemáte-li podle předpisů povinnost mít záchranný vor, zvažte jeho zakoupení nebo pronajmutí a zvažte
také pořízení nouzového radiomajáku pro určení polohy (EPIRB).

KONTROLNÍ OPATŘENÍ



Vůdce plavidla musí vydat příkaz k opuštění lodě, pokud je jasné, že jsou ohroženy životy (např. požárem nebo zaplavením).



Pokud je čas, vyšlete volání „Mayday“ a shromážděte termoizolační oblečení a přikrývky.



Spusťte radiomaják EPIRB a připoutejte jej k voru nebo k osobě.



Shromážděte světlice a přenosný rádiový přijímač/vysílač a spusťte záchranný vor.

7. STABILITA, SKRYTÉ NEBEZPEČÍ!

PŮVODNĚ STABILNÍ PLAVIDLO SE MŮŽE STÁT NESTABILNÍM
Stabilita rybářského plavidla se v průběhu jeho plavby neustále mění v důsledku změn počasí, nákladu
plavidla a rybolovných činností.
Stabilitu není snadné posoudit a musí ji vyhodnotit kvalifikovaný odborník.
V ideálním případě se před prvním uvedením plavidla do provozu provedou kompletní výpočty stability
a zřídí se kniha záznamů o stabilitě, která poskytuje informace o omezeních plavidla za různých podmínek
zatížení. To je sice u malých plavidel nepravděpodobné, ale konstruktér vypočítává míru stability trupu, aby
zajistil, že dosáhne požadovaných hodnot.

MODUL I • PLAVIDLO

NEPŘETĚŽUJTE PLAVIDLO

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY
Pokud jste na svém plavidle provedli změny, jako např. úpravy, doplnění vybavení, nebo máte-li ohledně svého plavidla nějaké
obavy, měli byste požádat o radu kvalifikovanou osobu. Zvažte také, zda není nutné informovat příslušný orgán námořní správy
a vaši pojišťovnu.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
Vzhledem k tomu, že vaše plavidlo má za sebou historii bezpečného provozu, můžete je i nadále bezpečně provozovat, pokud
vezmete v úvahu tyto body:


Buďte velmi opatrní, pokud jde o náklad, který na plavidle umístíte. Nepřetěžujte je.



Ukládejte lovné zařízení pokud možno pod palubou, neboť hmotnost nad palubou snižuje stabilitu.



Bedlivě sledujte výšku mezi vodní hladinou a úrovní paluby (volný bok). Ta se snižuje s tím, jak náklad nesený plavidlem
narůstá. Kontrolujte volný bok pravidelně jako prostředek, jak rozpoznat změny v zatížení plavidla. Důsledkem zmenšeného
volného boku je, že se při náklonu plavidla okraj paluby ponoří pod vodní hladinu, což výrazně snižuje míru vztlaku trupu. Když
se plavidlo nakloní natolik, že voda může vniknout do jícnů, vchodů nebo větracích otvorů, může zmenšený volný bok vést
také k zaplavení dolních prostor.



Udržujte plavidlo naložené rovnoměrně a rovnovážně, neboť větší zatížení na přídi nebo na zádi rovněž sníží vztlak trupu.



Zajistěte, aby vám fungovala signalizace výše hladiny stokové vody, abyste se okamžitě dozvěděli o jakékoli nadbytečné vodě
v trupu. Účinek volné hladiny vody sníží stabilitu.



Udržujte palubu co nejprázdnější a zajistěte, aby odtokové otvory nebyly nikdy blokovány.



Ryby na palubě by měly být rychle uloženy do beden a uskladněny v podpalubí. Ryby na palubě mohou sklouznout k jedné
straně, čímž naruší stabilitu plavidla.



Neprovozujte plavidlo „nalehko“ s malým množstvím paliva nebo zásob na palubě.



Dávejte velký pozor při zvedání, neboť zátěž působí svrchu kladkostroje a vystavuje plavidlo vysokému klopnému zatížení.



Dojde-li k zachycení lovného zařízení, jednejte velmi opatrně, a než abyste ohrozili plavidlo, buďte raději připraveni připevnit
lovné zařízení k bóji, aby jej bylo možno vyzvednout později, za příznivějších podmínek.



Bez odborné konzultace nepřidávejte ani neodstraňujte žádnou přítěž.
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Viz související mimořádná událost v modulu IV: 12. Kontrola stability (zaplavení, převrhnutí a úmrtí).

MODUL I • PLAVIDLO

I-7. Účinek volné hladiny v nádrži (zpracováno podle FAO,
dokument 517).

I-8. Klopné zatížení přitahovacími lany (zpracováno podle FAO,
dokument 517) .

ZPRÁVA O STABILITĚ
UMÍSTĚNÍ LOVNÉHO
ZAŘÍZENÍ A ÚLOVKU

•

prázdný prostor
pro přepravu ryb

•

úlovky v prostoru
pro přepravu ryb

•

částečné zatížení
v podpalubním prostoru

•

•
•
•

STABILITA
Přijatelná

Mezní

Nebezpečí převrhnutí

lovné zařízení
na palubě

značné množství úlovků
na palubě
lovné zařízení
na palubě
prázdný prostor
pro přepravu ryb

I-9. Zpráva o stabilitě (zpracováno podle FAO, dokument 517).
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JEDNODUCHÉ KROKY PRO UDRŽOVÁNÍ STABILITY:


Uzavřete dveře a poklopy.



Zajistěte, aby byly otevřené a volné palubní odtoky a odtokové otvory, aby umožňovaly rychlý odtok vody z paluby.



Zajistěte úlovky a lovné zařízení proti posunutí.



Přesuňte lovné zařízení a úlovky z paluby do prostoru pro přepravu ryb.



Vyhněte se níže uvedeným mořím.



Při vytahování lovného zařízení je nutné se vyhnout velkým klopným momentům.

Zdroj: Technický dokument FAO 517 Safety practices related to small fishing vessels stability (Bezpečnostní postupy týkající se stability malých
rybářských plavidel).

8. OBECNÉ PRACOVNÍ PROSTORY

UDRŽUJTE LOĎ UKLIZENOU A BEZPEČNOU – UKLIĎTE
Mělo by být možné snadno se pohybovat po pracovních prostorech plavidla bez rizika uklouznutí, zakopnutí a pádu. Pro
bezpečnou práci musí být vše uloženo, aby průchody a pracovní prostory zůstaly bez překážek.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Zakopnutí o překážky.



Uklouznutí po ledu, rybách nebo vyteklém oleji.



Nechráněné otvory.



Chybějící zábradlí.



Špatné osvětlení.



Nízké překážky pro hlavu.

MODUL I • PLAVIDLO

UKLIĎTE

I-3. Neuklizený palubní prostor (Beate Gminder © Evropská unie).



Udržujte palubní prostor bez náhradního lovného zařízení, o které by osoby mohly zakopnout a upadnout.



Naneste na palubu protiskluzový nátěr, na plochách s ledem a rybími vnitřnostmi použijte vystouplé drážkované pochozí latě
(laťový chodník). Kde je to vhodné, použijte gumové rohože. Ukliďte veškerý vyteklý olej a opravte veškeré netěsnosti.



Když je nepoužíváte, nechávejte jícny uzavřené.



Nainstalujte zábradlí tam, kde je to nezbytné, i tam, kde může být užitečné.



Zajistěte, aby osvětlení bylo dostatečné k tomu, aby byla vidět všechna nebezpečí.



Zřetelně označte všechny nízké překážky a chraňte veškeré ostré hrany pomocí měkkých obkladů.



Udržujte snadný přístup k životně důležitému bezpečnostnímu vybavení a ovládacím prvkům.



Zajistěte, aby nebyly blokovány odtokové otvory a únikové východy.

I-4. Uklizený palubní prostor (Beate Gminder © Evropská unie).
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ

9. STRÁŽNÍ SLUŽBA

MODUL I • PLAVIDLO

HLÍDKA
ÚČINNÁ STRÁŽNÍ SLUŽBA… NEBO NA TO DOPLATÍTE
Pro všechny na palubě a pro bezpečnost jiných plavidel zajistěte, aby plavidlo bylo bezpečně ovládáno.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Hlídka není způsobilá.



Nikdo na plavidlo řádně nedohlíží, když vůdce plavidla pracuje na palubě.



Hlídka usne.



Hlídka není ve střehu.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Zajistěte, aby kdokoli, kdo je pověřen odpovědností za plavidlo, měl potřebné znalosti a zkušenosti, aby byl schopen
kvalifikovaně řešit všechny možné situace.



Pracuje-li vůdce plavidla na palubě, musí mít zajištěné ovládání plavidla a pozorování okolí.



Kdokoli je pověřen odpovědností za plavidlo, musí mít dostatečnou dobu odpočinku. Hlídkový poplašný systém je dobrým
bezpečnostním opatřením zabraňujícím usnutí hlídky.



Zdroje rozptýlení, jako např. televize a videoobrazovky, by z velitelského stanoviště neměly být vidět.



Nápoje by měly být připraveny před nástupem do hlídky. Nikdy neopouštějte kormidelnu, abyste si připravili nápoj.
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Viz související mimořádná událost v modulu IV: 5 Nevyspalost (najetí na mělčinu).

10.

OBYTNÝ PROSTOR / KUCHYNĚ

BEZPEČNÉ ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ JE TO NEJMENŠÍ, CO BYSTE MĚLI OČEKÁVAT
Zajistěte, aby obytný prostor, kuchyně a veškeré příslušenství odpovídaly době trvání rybářského výjezdu.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Nevyhovující topení a větrání ovlivňuje zdraví členů posádky.



Nedostatečné vybavení pro vaření, umývání a praní způsobuje, že posádka trpí nehygienickými podmínkami.



Protipožární opatření nejsou dostatečná.



Lahve s plynem jsou nesprávně skladovány a používány.



Hladiny hluku jsou nadměrné.



Únikové cesty nejsou zajištěny nebo nejsou použitelné.

MODUL I • PLAVIDLO

UDRŽUJTE ČISTOTU



Obytné prostory plavidla by měly mít vhodnou teplotu a dostatečné větrání, aby se zajistilo, že nebudou vlhké a nezdravé.



Vybavení pro vaření, umývání a praní by mělo být vhodné pro dobu trvání rybářských výjezdů, v dobrém provozním stavu
a čisté.



Měly by být nainstalovány detektory kouře a vhodné hasicí přístroje by měly být snadno dostupné.



V blízkosti kamen by měla být hasicí rouška.



Lahve s plynem musí být skladovány na dobře větraném místě mimo obytný prostor.



V kuchyni musí být nainstalován detektor plynu, který je nutné pravidelně testovat.



Nadměrný hluk musí být snížen instalací izolace tlumící zvuk.



Zajistěte, aby existovala úniková cesta z obytného prostoru, aby byla vždy udržována vyklizená a dostatečně vyznačená a aby
ji všichni členové posádky byli schopni použít.
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ

11.

STROJOVNA / PROSTOR MOTORU

MODUL I • PLAVIDLO

PROVÁDĚJTE ŘÁDNOU ÚDRŽBU
NEZAPOMÍNEJTE NA MOTOR
Účinná údržba je nezbytná pro zajištění spolehlivosti. Za špatných podmínek skutečně potřebujete, aby
motor a s ním spojená strojní zařízení byly naprosto spolehlivé.
Ve strojovně / prostoru motoru se musíte moci bezpečně pohybovat, protože možná budete muset
opravovat motor na moři.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Selhání motoru / strojního zařízení.



Nebezpečí pádů a zranění.



Práce o samotě.



Špatné osvětlení.



Řemenové převody.



Horké povrchy.



Špína.



Požár/výbuchy.



Nevětrané baterie.



Zaplavení způsobené porušením potrubí, čerpadel či ventilů.
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Provádějte preventivní údržbu, včetně pravidelných výměn oleje a filtrů.



Zkontrolujte všechny řemenové převody.



Aby byl umožněn bezpečný pohyb a bezpečná práce v okolí motoru, zajistěte, aby tam, kde jsou třeba, byla zábradlí nebo
madla a aby byly na svém místě všechny podlahové desky.



Pracujete-li ve strojovně sami, informujte někoho, jak dlouho tam míníte být.



Zajistěte správné osvětlení umístěné tak, jak jej pro údržbu motoru potřebujete.



Zajistěte, aby všechny řemenové převody byly řádně chráněny, a to i ty pod podlahovými deskami, protože po zvednutí
podlahových desek k umožnění přístupu bude tato ochrana nutná.



Opatřete všechny horké povrchy, kterých se můžete náhodně dotknout, ochranou.



Zajistěte dobré větrání za účelem odvodu tepla a výparů.



Udržujte motor a související vybavení v čistém stavu, abyste viděli úniky vody, paliva a oleje dříve, než budou závažné.



Zvažte hasicí systém. Je dostatečný, a je-li instalován, vědí všechny osoby o nebezpečích inertních plynů?



Zajistěte, aby baterie byly větrány do venkovního ovzduší, a ujistěte se, že na nich neleží žádné předměty, které by je mohly
zkratovat a způsobit požár nebo výbuch.



Zkontrolujte stav systémů využívajících mořskou vodu, instalujte účinnou signalizaci výše hladiny stokové vody a pravidelně
kontrolujte, zda funguje.



Ujistěte se, že sací ventily mořské vody lze snadno uzavřít, a to i když jsou pod vodou.

12.

NALODĚNÍ A VYLODĚNÍ

K ASI 20 % OBĚTÍ NA ŽIVOTECH RYBÁŘŮ DOCHÁZÍ V PŘÍSTAVU, BĚHEM
NALOĎOVÁNÍ NEBO VYLOĎOVÁNÍ
V mnoha případech je za možný faktor považován alkohol, ale zařízení pro naloďování na malá plavidla
jsou často dosti nebezpečná.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Sestup po žebříku.



Překážky v přístavišti a na plavidlech.



Špatné osvětlení.



Nechráněné otvory.



Přístup přes jiná plavidla.



Nalodění pomocí člunu.

MODUL I • PLAVIDLO

PROVÁDĚJTE JE BEZPEČNĚ

I-5. Dobrý přístup přes ponton (Amélie Knapp © Evropská unie).



Nepokoušejte se nalodit po konzumaci alkoholu a drog.



Naloďujte se pokud možno tehdy, když jsou v okolí jiní lidé.



Za žebříky na přístavní zdi je odpovědná přístavní správa, a nejsou-li v dobrém stavu (např. nemají nahoře ruční držáky), je
třeba si stěžovat u správy.



Nepoužívejte žebříky, které nejsou v dobrém stavu.



Překážky, jako např. sítě, provazy, lana, bedny, vlečné chlopně, odpadky atd., jak v přístavišti, tak na plavidle, mohou způsobit
zakopnutí a pád. Odstraňte ze svého plavidla všechny zbytečné překážky a spolupracujte s přístavní správou na udržování
ploch v blízkosti žebříků uklizených.



Přístav možná nemá žádné osvětlení nebo jen chabé. Přístavní správu je třeba vyzvat, aby situaci zlepšila. Do té doby je však
vhodné používat svítilnu, aby bylo vidět, kde hrozí nebezpečí zakopnutí.



Otevřené jícny, o které by mohl člověk zakopnout a spadnout dolů, musí být chráněny. Obdobně je nutné chránit i dočasné
otvory vzniklé například, když se provádí údržba.



Přístup přes plavidla: Je obvyklé, že plavidla jsou uvázána jedno podél druhého, a členům posádky, opravářům a jiným
osobám musí být umožněno bezpečně přecházet přes plavidla. Zajistěte, aby se vaše plavidlo dalo bezpečně přejít, paluba
nebyla kluzká, zábradlí byla na svém místě a bezpečná a v cestě nebyla žádná překážka.



Při nalodění pomocí člunu může snadno dojít k zaplavení, zejména je-li naložen zásobami a vybavením pro rybářský výjezd.



Všechny osoby musí mít oblečeny vhodné vztlakové prostředky a člun nesmí být přetížený.



Pro případ selhání motoru je nutné mít s sebou vesla nebo pádla a měla by být k dispozici svítilna, aby do vás ve tmě
nenarazilo jiné plavidlo.
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ

13.

PLÁNOVÁNÍ RYBÁŘSKÉHO VÝJEZDU

UJISTĚTE SE

MODUL I • PLAVIDLO

CHYBÍ-LI PŘÍPRAVA, PŘIPRAVTE SE NA CHYBY!
Řádné plánování, příprava a kontroly před rybářským výjezdem vám zajistí, že můžete vyrazit na ryby
a svému plavidlu věřit.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Porucha strojního zařízení.



Nejsou k dispozici nástroje a náhradní díly.



Zaplavení a ztráta plavidla.



Bezpečnostní vybavení není účinné.



Posádka nezná bezpečnostní postupy.



Extrémní povětrnostní podmínky.



Selhání rádiového spojení.



Posádka není způsobilá nebo v dobré kondici.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
Vypracujte pro své plavidlo kontrolní seznam obsahující všechny položky, které považujete za důležité, ale zajistěte, aby zahrnoval tyto:




Motor: palivo, olej, sladká voda.
yy

Zkontrolujte, zda nedochází k únikům a nejsou patrné problémy.

yy

Zkontrolujte poplašná zařízení motoru.

Signalizace výše hladiny stokové vody:
yy







Systémy využívající mořskou vodu:
yy

Zkontrolujte, zda nejeví známky problémů. Lze snadno uzavřít přívod mořské vody?

yy

Jsou čerpadla v dobrém provozním stavu?

yy

Zkontrolujte, zda jsou sací koše bez nečistot.

Hydraulika:
yy

Zkontrolujte, zda nedochází k únikům, ale nikoli rukou, neboť hydraulická kapalina by mohla proniknout do tkáně, což by
mělo velmi závažné důsledky, a ověřte hladinu v nádrži.

yy

Máte náhradní olej?

Stav plavidla:
yy
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zkontrolujte, zda funguje.

Je vše správně uloženo, poklopy uzavřené a odtokové otvory bez překážek?

Bezpečnostní vybavení:
yy

Záchranné vesty jsou snadno dostupné. Záchranný vor se správně namontovaným hydrostatickým uvolňovacím zařízením
je na svém místě.

yy

Jsou zavedena všechna protipožární opatření a jsou správná?

yy

Znají všichni členové posádky bezpečnostní postupy?

yy

Fungují navigační systémy a je k dispozici záložní systém?

Počasí:
yy

Zkontrolujte předpověď počasí pro dobu vaší předpokládané plavby.

yy

Informujte osoby na pevnině o svém zamýšleném lovišti a o svém očekávaném datu a času návratu do přístavu.

yy

Uveďte kontaktní údaje všech osob na palubě.

Kontrola spojení:
yy

S pomocí správy přístavu nebo jiného plavidla přezkoušejte rádiový přijímač/vysílač.

14.

ZAPLETENÉ LOVNÉ ZAŘÍZENÍ A VYSPRAVOVÁNÍ LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ

NEJPRVE PŘEMÝŠLEJTE, PAK TEPRV JEDNEJTE, LOVNÉ ZAŘÍZENÍ MŮŽETE
NAHRADIT, ŽIVOT VŠAK NIKOLI
Když se nedaří a lovné zařízení se zaplete, rybáři jej chtějí rychle rozmotat, a když se natahují přes zábradlí
nebo stojí na vlečné síti a opravují síťovinu, třeba nepřemýšlí o možných následcích.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Pád přes palubu.



Pád z výšky.



Odvlečení přes palubu lovným zařízením, které táhne zpět do moře.



Zasažení kymácejícími se, kutálejícími se nebo klouzajícími předměty.



Zranění členů posádky, protože nepoužili vhodné rukavice, ochranné brýle, ochranu hlavy atd.



Převrhnutí plavidla.

MODUL I • PLAVIDLO

DÁVEJTE SI POZOR

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Nejprve posuďte situaci a rozhodněte o nejlepším způsobu, jak ji řešit. Všem zúčastněným řekněte, co máte v úmyslu udělat.



Pokud se nahýbáte ven, abyste na něco dosáhli, nebo máte v úmyslu opustit palubu, oblečte si bezpečnostní postroj.



Před prací na lovném zařízení zajistěte, aby nemohlo táhnout zpět do moře.



Zajistěte, aby se předměty nemohly kymácet, kutálet ani klouzat, a nikoho tak nezranily.



Mějte snadno dostupnou sadu nářadí se správnými nástroji a vybavením pro opravy, které lze očekávat.



Zajistěte, aby spolu s nástroji bylo k dispozici správné bezpečnostní vybavení a aby se používalo.
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I-6. Provádějte opravy na bezpečném místě (Dominique Levieil © Evropská unie).

15.

ÚDRŽBA

MODUL I • PLAVIDLO

NOSTE OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
UDRŽUJTE BEZPEČÍ!
Mnozí rybáři si pokud možno provádí údržbu sami, aby snížili náklady. Omezování údržby, aby se ušetřilo na
nákladech, nikdy nevyrovná osobní a finanční náklady, které vzniknou, pokud se někdo zraní; aby plavidlo
zůstalo bezpečné a provozuschopné, je nutné, aby byla provedena účinná údržba.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Všechna rizika spojená s odškrabováním, broušením, čištěním drátěným kartáčem a s obdobnými pracemi.



Nebezpečí používání elektrických nástrojů v mořském prostředí.



Nebezpečí pádů.



Chemikálie používané na čištění nebo ošetření.



Výpary.



Uzavřené prostory.



Zvedání.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Pokud existuje nebezpečí pádu přes palubu, je nutné nosit osobní ochranné prostředky.



Rukavice na ruce, ochranné brýle na oči a vhodné prachové masky.



Na ochranu prstů na nohách je nutné nosit bezpečnostní obuv, a existuje-li jakékoli nebezpečí shora padajících předmětů nebo
uhození se do hlavy o překážky, musí se nosit bezpečnostní přilby.



Elektrické nástroje se smí používat pouze tehdy, jsou-li v bezpečném stavu, mají funkční ovládací prvky, jsou kryty a jsou
správně uplatňovány další bezpečnostní prvky. Na ochranu je nutné používat bezpečnostní jističe a prodlužovací kabely musí
být v dobrém stavu.



Při práci ve výšce nebo na boku plavidla by se měl nosit bezpečnostní postroj.



Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny dodávané s chemickými látkami a jinými materiály. Tyto
informace jsou uváděny na etiketě výrobku a v bezpečnostním listě, který musí být dodáván se všemi chemickými látkami.



Nezapomínejte na nebezpečí výparů z barev a lepidel. Zajistěte dobré větrání a noste vhodné respirátory.



Při svařování nebo opalování uplatňujte protipožární opatření.



Mějte na paměti, jaká jsou nebezpečí v uzavřených prostorách. I pouhé natírání obytného prostoru může způsobit nebezpečné
ovzduší. Zajistěte dobré větrání a noste respirátory. Nežli povolíte volný přístup, vyčkejte dostatečně dlouho, než po natírání
výpary vyvětrají. Do prostor, kde bylo uloženo palivo nebo olej, nevstupujte, dokud nebudou provedeny kontroly, že v nich není
výbušný plyn a mají bezpečné ovzduší. Nevstupujte do žádného prostoru, který byl utěsněn, aniž byste nejprve zkontrolovali,
že je bezpečný.



Posuďte hmotnost zvedaných předmětů a použijte vhodné certifikované popruhy.



Nežli k plavidlu upevníte zdvihací zařízení, ujistěte se, že je struktura plavidla dostatečně pevná.
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Viz modul VI, oddíl 4 – Pracovní zařízení.

16.

PRÁCE Z POBŘEŽÍ

POČASÍ BEDLIVĚ SLEDUJTE
Práce z pobřeží mohou být zvláště nebezpečné, neboť se může změnit počasí, a když se vrátíte, může být
velmi obtížné dostat plavidlo bezpečně ke břehu. Brodit se v moři za účelem připojení plavidla k navijáku
nebo k traktoru vyžaduje vhodný oděv a osobní vztlakový prostředek.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Zmáčení a prochladnutí.



Sražení plavidlem.



Utonutí.



Plavidlo se ve vlnách otočí proti větru a poté se
převrátí.



Zranění způsobená manuálním přenášením
všeho do plavidla a z plavidla.

MODUL I • PLAVIDLO

SÍ
VYHNĚTE SE EXTRÉMNÍMU POČA

I-7. Práce z pobřeží (DG MARE © Evropská unie).



Noste vysoké rybářské boty nad kolena a vhodný oděv.



V chladných podmínkách může být vhodný nadnášející termoizolační oděv.



Noste osobní vztlakový prostředek.



Za špatných podmínek použijte záchranné lano k osobě na pevnině.



Mějte kus řetězu nebo lana, ke kterému lze zaháknout lano navijáku, abyste nemuseli stát přímo pod přídí plavidla.



Před vyplutím zkontrolujte předpovědi počasí a udržujte rádiové spojení, abyste znali místní podmínky.



Je-li to možné, mějte alternativní místo přistání nebo útočiště.



Vezte dostatečné množství paliva, abyste byli schopni plout do alternativního místa přistání.



Zvažte opatření pro přenášení zásob a ryb do plavidla a z plavidla.

I-8. Traktory používané ke spouštění plavidel na vodu (Jonas Zetterberg © Evropská unie).
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ

17.

VYKLÁDKA

MODUL I • PLAVIDLO

NEROZPTYLUJTE SE
DÁVEJTE POZOR, NEROZPTYLUJTE SE
Vykládka úlovků je stále se opakující činnost, při níž vás mohou rozptylovat lidé na břehu, snadno se tak
přestanete soustředit a může se vám stát nehoda.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Zařízení pro vykládku není v dobrém stavu a dostatečně silné pro daný náklad.



Ke zvedání se používá navíjecí hlava navijáku.



Obsluha navijáku nevidí členy posádky ve skladovacím prostoru pro ryby.



Zranění způsobená zasažením kymácejícími se bednami nebo háky beden.



Nebezpečí způsobené bednami padajícími zpět do skladovacího prostoru pro ryby.



Nebezpečí způsobené vysokozdvižnými vozíky na břehu, které vrazí do člena posádky.



Veřejná bezpečnost.

S trana 4 2

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Zajistěte, aby zařízení pro vykládku bylo v dobrém stavu
a vhodné pro zvedaný náklad. V některých zemích platí
právní předpisy, které vyžadují, aby zdvihací zařízení bylo
testováno a certifikováno (viz modul VI těchto pokynů).



Používá-li se k vykládce navíjecí hlava, musí osoby
provádějící obsluhu dávat velký pozor, aby se nezachytily
o úchyt lana nebo aby se lano nezachytilo o oděv
a nestáhlo je do bubnu. Specializovaný naviják na vykládku
je mnohem bezpečnější.



Specializovaný naviják může mít stanoviště obsluhy
umístěno tak, aby obsluha viděla členy posádky ve
skladovacím prostoru pro ryby a ujistila se, že jsou mimo
dosah.



Aby se snížilo riziko vážného zranění v důsledku zasažení
kymácejícími se bednami, háky beden, bednami s rybami,
nebo kdyby bedny spadly zpět do skladovacího prostoru pro
ryby, je třeba nosit bezpečnostní přilby.



Varujte členy posádky, aby si uvědomovali nebezpečí
způsobená vysokozdvižnými vozíky a dalším provozem na
břehu.



Zajistěte, aby vyloďováni neohrožovalo veřejnost, případně
i tím, že postavíte zábrany a umístíte tabule s oznámením,
že se do oblasti nemá vstupovat.



Je-li k dispozici, vždy používejte přidělený vykládací prostor.

I-9. Vykládka úlovků (Anja Detant © Evropská unie).

18.

PRÁCE O SAMOTĚ

BUDETE MUSET SPOLÉHAT SAMI NA SEBE – NENECHTE SE NA POSPAS!
V současnosti mnoho malých plavidel provozuje jen jedna osoba, což má v případě nehody zřejmá
bezpečnostní rizika. Provozování jednou osobou není doporučené, ale nemůžete-li se mu vyhnout, učiňte
bezpečnostní opatření.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Zranění při nehodě, pomoc není dostupná.



Pád přes palubu a plavidlo pluje dál.



Pád přes palubu a není, kdo by zavolal záchranné služby.



Náhlá ztráta plavidla a nikdo o tom neví.

MODUL I • PLAVIDLO

POŘIĎTE SI EPIRB
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I-10. Plavidlo obsluhované jedinou osobou (Manuel Carmona Yebra © Evropská unie).

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

MODUL I • PLAVIDLO

OSOBNÍ VZTLAKOVÝ PROSTŘEDEK
Vždy noste svůj osobní vztlakový prostředek a ujistěte se, že má dostatečný vztlak k tomu, aby vás obrátil na záda a udržoval
vám ústa nad vodou, i kdybyste upadli do bezvědomí. Nadnášející zapínací vesty nebo pracovní vesty k tomu nestačí, neboť mají
omezený vztlak. Doporučuje se samočinně nafukovací záchranná vesta o vztlaku 150 N, buď jako samostatná položka, nebo
jako nedílná součást vaší nepromokavé kombinézy. Pravidelně kontrolujte, že osobní vztlakový prostředek nebyl poškozen a že
je plynová bomba zajištěná. Jsou k dispozici nafukovací záchranné vesty se začleněným bezpečnostním postrojem, a to vám
umožní rychle se připnout na záchytné lano.

ZÁCHYTNÉ LANO
Noste záchytné lano, například připevněné pohyblivými kroužky k zavěšenému lanu napnutému po celé délce paluby. Pokud je
možné, aby bylo zavěšené lano připojeno k vypínači motoru, takže vysoké zatížení lana zastaví motor, bude to ideální.

ŽEBŘÍK PŘES PALUBU
Pevný žebřík na zádi nebo provazový žebřík, který lze pomocí provazu stáhnout z hrazení paluby, vám umožní dostat se zpátky na
palubu, pokud byste spadli přes palubu.

EPIRB A OSOBNÍ POLOHOVÝ MAJÁK
Když své plavidlo vybavíte nouzovým radiomajákem pro určení polohy (EPIRB), zajistí, že pokud by se plavidlo převrhlo nebo
potopilo, provede se automatické tísňové volání a budou odeslány souřadnice polohy. Osobní polohový maják (PLB), který můžete
nosit u sebe, pomůže pátracímu a záchrannému týmu vás ve vodě najít.

UJISTĚTE SE, ŽE VÁŠ EPIRB NEBO PLB JE REGISTROVÁN.
OVLÁDACÍ PRVKY
Mějte doplňkové ovládací prvky plavidla v místě, odkud můžete plavidlo z paluby řádně ovládat. Zajistěte, abyste mohli snadno
dosáhnout na ovládací prvky pro naviják/vrátek, a zvažte, zda by nebyl žádoucí další nouzový vypínač.

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ
Ujistěte se, že veškeré bezpečnostní vybavení je v dobrém stavu a snadno přístupné.

PRACOVNÍ PROSTOR
Vždy z pracovního prostoru odstraňujte cokoli, o co můžete zakopnout nebo přes to upadnout.

NŮŽ
Noste nůž, na který můžete v případě potřeby snadno dosáhnout a odříznout se.

POČASÍ
Před vyplutím zkontrolujte předpovědi počasí a pravidelně je kontrolujte po celou plavbu.

RADIOKOMUNIKACE


Před odplutím z přístavu přezkoušejte svůj rádiový přijímač/vysílač a informujte místní pobřežní rádiovou stanici o svých
úmyslech: kde budete lovit a váš očekávaný čas návratu do přístavu.



V průběhu své plavby udržujte pravidelnou komunikaci s pobřežní rádiovou stanicí a s místními plavidly.



Vždy někomu na pevnině řekněte, kam plujete a kdy se vrátíte.

ÚDRŽBA
Řádně udržujte plavidlo, poruchy si nemůžete dovolit. Závisí na tom váš život!

POSOUZENÍ RIZIK
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Důkladně přemýšlejte o svém plavidle a hledejte způsoby, jak je učinit bezpečnějším.
Viz mimořádná událost v modulu IV: 14. Rybolov o samotě.

Modul II • Posádka

2.

Í VŠI CHN I
ZA BEZ PEČ NO ST JSO U OD POV ĚDN
ŠKO LEN Í A VÝC VIK

3.

OB AVY A SCH OPN OST I

1.

3.1.
3.2.

5.

Y
OSO BNÍ OCH RAN NÉ PRO STŘ EDK
Y
OSO BNÍ VZT LAKOV É PRO STŘ EDK

6.

HLU K

4.

8.

ENÍ A DEH YDR ATACI
OCH RAN A PROTI SLU NEČ NÍM U ZÁŘ
CHL ADN É POD MÍN KY

9.

ZDR AVOTNÍ POT ÍŽE

10.

STR ES A ÚN AVA
MU SKU LOS KEL ETÁ LNÍ POR UCH Y
Y
UKLOU ZNU TÍ, ZAKOPN UTÍ A PÁD

7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ZVYŠME
BEZPEČNOST

MLA DÍ LID É
JAZ YK A KULTUR NÍ OTÁ ZKY

MA NIP ULACE S ÚLOVKY
ZPR ACOVÁVÁNÍ ÚLOVKŮ

EČÍ
CHE MIC KÁ A BIO LOG ICK Á NEB EZP
LÉK AŘS KÁ PRO HLÍ DKA
ĚNÍ
OZN AM OVÁ NÍ ÚRA ZŮ A ON EM OCN

1. ZA BEZPEČNOST JSOU ODPOVĚDNÍ VŠICHNI

MODUL II • POSÁDKA

K BEZPEČNĚJŠÍ KULTUŘE
ZMĚŇME SVŮJ PŘÍSTUP K NEBEZPEČÍ
Posádku může tvořit i jediný člověk pracující sám, nebo i pět či šest členů posádky. Ať už jde o jednu, nebo
několik osob, je nezbytné, aby měly znalosti a zkušenosti, jak provádět svou práci bezpečně, a to jak kvůli
své vlastní bezpečnosti, tak kvůli bezpečnosti ostatních a samozřejmě bezpečnosti ostatních plavidel.
Rybolov je nejnebezpečnějším odvětvím a počty úmrtí jsou více než třicetkrát vyšší než u běžné pracující
populace. Rybáři musí změnit svůj přístup a místo aby říkali, že to vždycky bylo nebezpečné, si říci, že to
mohou dělat bezpečněji.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Utonutí v důsledku pádu přes palubu při natahování mimo palubu nebo stržení z paluby lovným zařízením či smetení přes
palubu velkou vlnou.



Utonutí při naloďování na plavidlo.



Přetížení plavidla nebo jeho převržení během pokusu o uvolnění lovného zařízení, které je zachyceno na mořském dně.



Utonutí při zaplavení plavidla.



Usmrcení nebo zranění strojním zařízením nebo lovným zařízením.



Uklouznutí, zakopnutí a pády.



Zranění zad při manuální manipulaci.



Zranění/onemocnění v důsledku manipulace s rybami.



Poškození sluchu v důsledku vystavení vysokým hladinám hluku.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Nošení vhodného osobního vztlakového prostředku při práci na palubě.



Kurzy odborné přípravy pro:
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yy

přežití na moři,

yy

hašení požárů,

yy

první pomoc,

yy

povědomí o otázkách zdraví a bezpečnosti,

yy

ruční manipulaci.

Změna postojů k nebezpečím rybolovu tak, že nebezpečí nebude jen přijímáno jako součást, ale bude vyvíjeno skutečné úsilí,
aby se proti němu bojovalo.

2. ŠKOLENÍ A VÝCVIK

„VÝCVIK, KTERÝM JSEM V KURZU PROŠEL, MI ZACHRÁNIL ŽIVOT.“
Ve většině zemí jsou dostupné kurzy odborné přípravy a velmi se doporučuje, aby rybáři níže uvedené
kurzy absolvovali. Tyto kurzy jsou praktické a stojí za to se jich zúčastnit, neboť vás vybaví znalostmi
o tom, jak pracovat bezpečně a jak řešit nouzové situace.

KURZY

MODUL II • POSÁDKA

ENÍ
USPOŘÁDEJTE OPAKOVACÍ ŠKOL

Přežití na moři
Tento kurz je pro každého rybáře nezbytný.
Měli byste jej absolvovat před tím, nežli vůbec vstoupíte na loď, protože tento kurz se týká samotného přežití.
Jde o praktický kurz, při kterém strávíte část času ve vodě (obvykle v plaveckém bazénu) a získáte zkušenosti s nošením
záchranné vesty a s obtížemi při naloďování na záchranný vor.
Budou vás učit, jak převrátit záchranný vor, pokud se nafoukne dnem vzhůru, a co byste měli dělat, jakmile v záchranném
voru jste.
Proberou se nebezpečí hypotermie a šoku z chladu i co byste měli dělat, dojde-li k pádu osoby přes palubu.
Protipožární ochrana
Požár na moři musíte uhasit sami! Musíte vědět jak.
Kurz vysvětluje požár a jeho podstatné prvky: palivo, žár a vzduch a jak toho využít ke zdolávání požáru.
Co dělat, když požár objevíte, izolace požáru, opatření při požárech ve strojovně, použití hasicích přístrojů a jejich různé
typy.
Je probráno předcházení vzniku požárů a získáte praktické zkušenosti s účinným použitím hasicích přístrojů ke zdolávání
různých druhů požárů.
První pomoc
Základní výcvik, díky němuž se budete umět správně zachovat, když se někdo na moři zraní nebo onemocní.
Zahrnuje informace o vybavení lékárničky, o tom, jak zavolat rádiem pomoc, základní kontroly u oběti v bezvědomí a jak
provádět kardiopulmonální resuscitaci (KPR).
Povědomí o otázkách zdraví a bezpečnosti
Kurz pojednává o mimořádných událostech při rybolovu, jak k neočekávaným událostem došlo a co bylo učiněno pro
zvládnutí situace.
Dostanete informace o stabilitě, zatížení vašeho plavidla a účinku volné hladiny vody a ryb na palubě.
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I o významu signalizace výše hladiny stokové vody pro varování před zaplavením a o tom, jak provádět posuzování rizik.

3. OBAVY A SCHOPNOSTI

MODUL II • POSÁDKA

ZVYŠME BEZPEČNOST
„KDO NEVÍ, CO DĚLÁ, NEMÁ NA RYBÁŘSKÉ LODI CO DĚLAT“
Lidé mají různé schopnosti a zkušenosti a je důležité, aby se to při provozování plavidla bralo v úvahu.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Mladý člověk, který má málo zkušeností.



Mladý nebo starý člověk, který je méně
fyzicky zdatný.



Kdokoli, kdo nezná plavidlo nebo metodu
rybolovu.



Zdravotně postižená osoba.



Jazykové bariéry.



Únava.

II-1. Činnosti na rybářské lodi (Saba Nordstrom © Evropská unie).

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Většina právních předpisů povoluje osobám mladším než 18 let pracovat, v rybolovu to však není vhodné. Pro mladé lidi je
nutné provést posouzení s cílem určit, jaká bezpečnostní opatření jsou pro ně nezbytná.



Obdobně by se mělo provádět posouzení pro každou zdravotně postiženou osobu, aby se stanovily veškeré její potřeby nebo
omezení. Postižení, jako např. špatný sluch nebo omezené využití končetiny.



Jazykové bariéry nemusí být problémem v běžné rutině rybolovu, ale v nouzové situaci by mohly ohrožovat lidské životy.



Musí se provádět nácviky nouzových situací s cílem poučit členy posádky o jejich povinnostech.



Ujistěte se, že si každý dostatečně odpočine.
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Způsobilosti lze dosáhnout různými způsoby:
yy

odbornou praxí při práci se zkušenými a znalými kolegy a pod jejich dohledem,

yy

odbornou přípravou poskytovanou na školách, ve vzdělávacích ústavech a sdruženích.

3.1.

MLADÍ LIDÉ

PŘEVEZMĚTE ODPOVĚDNOST ZA JEJICH BEZPEČNOST
Rybolov je často rodinný podnik a synové a někdy i dcery budou pokračovat v řemesle svých otců.
Je v pořádku, když si mladý člověk se svým otcem (jako vůdcem plavidla) vyjede během školních prázdnin
na „výlet“, pokud jsou uplatněna všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Je nutné na něj dohlížet a dbát
na to, aby kdykoli je na otevřené palubě nebo kdykoli je to nutné, nosil vhodný osobní vztlakový prostředek.
Avšak za situací, kdy mladí lidé na plavidle pracují, musí se tomu věnovat zvláštní pozornost.

MODUL II • POSÁDKA

DOHLÍŽEJTE NA NĚ

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ ZVÁŽIT
Při zaměstnávání mladého člověka vyvstávají různé požadavky, kterým je nutné vyhovět. Je důležité, abyste se seznámili
s vnitrostátními právními předpisy o zaměstnávání mladých lidí, protože v různých zemích se mohou uplatňovat odlišná
pravidla.
yy

Než mladý člověk vypluje na moře, poskytněte mu výcvik přežití na moři.

yy

Než na moře vypluje mladý člověk, posuďte možná rizika, která to pro něj představuje. Přitom musíte vzít v úvahu,
že mladý člověk může mít nedostatek znalostí, zkušeností a nebýt dostatečně fyzicky a psychicky odolný.

yy

Zajistěte, aby byl mladý člověk řádně vybaven pro práci, kterou od něj očekáváte.

yy

Zajistěte, aby se mu dostalo vhodné odborné přípravy a aby byl pod účinným dohledem.

yy

Zajistěte, aby mu byl umožněn dostatečný odpočinek.

yy

Nedovolte, aby mladý člověk vykonával úkoly, které by měla provádět pouze doopravdy zkušená osoba.
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Významné kroky, které musíte učinit, jsou:

3.2.

JAZYK A KULTURNÍ OTÁZKY

MODUL II • POSÁDKA

TOLERANCE
TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ OD KAŽDÉHO
V mnoha evropských zemích jsou jako členové posádek na rybářských plavidlech zaměstnáváni migrující
pracovníci, protože provozovatelé plavidel obtížně nalézají místní státní příslušníky, kteří jsou připraveni
vykonávat tak náročnou práci, jako je rybolov.
Zaměstnávání migrujících pracovníků je pro provozovatele plavidla výhodné, protože se jim obvykle platí
pouze pevná sazba, a nikoli podíl na úlovku, jak by očekávali místní státní příslušníci. Migrující členové
posádky budou pravděpodobně žít na plavidle, a proto nevzniknou žádné náklady na ubytování. Pro
migrující pracovníky je výhodou, že obdrží mnohem vyšší mzdu, než by mohli očekávat ve své zemi původu.
Migrující členové posádek jsou obecně vnímáni jako pracovití, dobří rybáři, ale může docházet k problémům,
pokud jde o jazyk a kulturní otázky.

SOCIOLOGICKÉ FAKTORY
Jazyk
Rybolov často spočívá v rutinním opakování shazování a vytahování lovného zařízení, kuchání a ukládání ryb. Migrující
osoba může tuto práci dobře provádět, i když národní jazyk příliš nezná. Problémy ale vznikají v případě potíží, zejména
v nouzových situacích, kdy neschopnost komunikovat může vést ke ztrátám na životech.
Je velmi důležité, aby byly vyvěšeny obrázky/značky se základními postupy v nouzových situacích, jako např. při pádu
osoby přes palubu, požáru a opuštění lodě. Vše se nejlépe naučíte, když to děláte, a proto provádějte cvičení, abyste se
ujistili, že všichni dotčení vědí, co mají dělat. Zvažte, co všechno se může přihodit při práci s lovným zařízením. Poučte
migrujícího pracovníka o tom, co lze dělat v nebezpečných situacích, a předveďte mu to.
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Kulturní otázky
Lidé ve všech zemích mají tendenci se domnívat, že každý přemýšlí stejně jako oni, ale kulturní rozdíly ve skutečnosti
znamenají, že názory se mohou různit, což vede k nedorozuměním.
Řeč těla: Řeč těla může být v různých zemích vykládána odlišně. Mnoho lidí vyjadřuje „ne“ kroucením hlavou, ale lidé
z některých zemí zvedají bradu. Oční kontakt se považuje za důležitý a některé kultury mají oční kontakt rády, a pokud
k němu nedojde, je to znamení vyhýbavosti. V některých románských a asijských zemích jsou však odvrácené oči
znamením úcty.
Obdobně si lidé z některých kultur neradi podávají ruce. Při rozhovorech lidé obvykle ponechávají „osobní prostor“ a udržují
si od ostatních odstup. Ačkoli se jiné kultury od té vaší možná liší, je velice důležité projevit respekt pro rozmanitost
a naučit se spolupracovat na dosahování společných cílů.

II-1. „Ahoj“ v několika jazycích.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ ZVÁŽIT



Dříve než člověka najmete, zjistěte, jak je schopen komunikovat v národním jazyce.



Zkontrolujte jeho odbornou přípravu a zkušenosti. Prošel zájemce výcvikem přežití na moři? Pokud ne, budete muset
zajistit, aby před vyplutím na moře výcvik přežití absolvoval.



Zajistěte, aby byl plně vybaven vhodným vybavením na moře a osobními ochrannými prostředky (rukavice,
bezpečnostní obuv atd. podle potřeby). Především zajistěte, aby měl osobní vztlakový prostředek, který je vhodný pro
daný účel, v dobrém stavu a správně mu sedl.



Poskytněte mu plné úvodní bezpečnostní školení a provádějte cvičení, abyste se ujistili, že rozumí postupům pro
nouzové situace.



Dopřejte mu čas, aby si zvykl na manipulaci s lovným zařízením a přidělte jej na práci pod dozorem zkušeného
pracovníka, pokud možno na tak dlouho, dokud si nejste jisti, že nepředstavuje nebezpečí pro sebe ani pro ostatní.



Proveďte posouzení jeho schopností a všech rizik, která představuje pro sebe i ostatní. Pokud z tohoto posouzení
vyplývá, že jsou nutná další opatření, jako např. další odborná příprava, výuka jazyka atd., neprodleně taková školení
zajistěte.

MODUL II • POSÁDKA

Úspěšné plavidlo spoléhá na týmovou práci a každý nový člen posádky musí zapadnout do týmu. Provozovatelé plavidel,
kteří zvažují zaměstnávání migrujících pracovníků, by měli vzít v úvahu tyto body:

Rybářské plavidlo je uzavřený, izolovaný svět a je zásadní, jak na sebe členové posádky vzájemně reagují, protože jsou ve
velmi těsném kontaktu.
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Je důležité, aby se všichni snažili pochopit ostatní a brali na sebe vzájemně ohled.

4. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

MODUL II • POSÁDKA

KY JSOU SAMOZŘEJMOSTÍ
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘED
MĚJTE SPRÁVNÉ VYBAVENÍ NA MOŘE A VHODNÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Členové posádky musí být vybaveni oděvem, který odpovídá podmínkám, a musí jim být poskytnuty osobní
ochranné prostředky podle toho, jaká jsou rizika a jaké části těla jsou jim vystaveny.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY
Ochrana proti:


mořské vodní tříšti a vodě z lovného zařízení,



chladu a horku.

Ochrana pro:


ruce, nohy, hlavu, oči a vlastně celé tělo.

NÍ ZAHRNUJE:
KONTROLNÍ OPATŘENÍ – VYBAVE


Abyste zůstali suší, je nezbytná nepromokavá kombinéza, protože i za klidných podmínek odkapává voda z lovného zařízení.



Za velmi chladných podmínek jsou ideální nadnášející termoizolační obleky, které zároveň udrží uživatele na hladině a potlačí
jak šok z chladné vody, tak hypotermii, pokud by spadl do moře.



Gumové holínky jsou pro rybáře normální a měly by mít ocelovou špičku na ochranu prstů na nohách, kdyby došlo k pádu
předmětů.



Pro manipulaci s rybami a lovným zařízením je nutné nosit nepromokavé rukavice. Pevné kožené rukavice jsou potřebné na
nastavování lan a obdobné činnosti.



Existuje-li riziko úderu do hlavy, musí se nosit bezpečnostní přilby.



V případě rizika zranění očí je nutné nosit ochranné brýle nebo obličejové štíty.

CHRÁNIČ SLUCHU
BEZPEČNOSTNÍ
OBUV

BEZPEČNOSTNÍ PŘILBA

OCHRANNÉ BRÝLE
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II-2. Základní osobní ochranné prostředky.

5. OSOBNÍ VZTLAKOVÉ PROSTŘEDKY

UDRŽTE SE NA HLADINĚ, DOKUD VÁS NEZACHRÁNÍ
Podle údajů MAIB (1992 až 2006) jsou třemi nejčastějšími příčinami úmrtí na malých rybářských
plavidlech tyto:
převrhnutí (29 %), pád osoby přes palubu (28 %) a zaplavení/ztroskotání (23 %).
Ve všech případech rybáři utonuli, a přitom kdyby měli vhodné osobní vztlakové prostředky, mnoho životů
mohlo být zachráněno.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY
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JDE O VÁŠ ŽIVOT!

Existuje mnoho způsobů, jak člověk může spadnout do moře:


pád přes palubu při natahování se z ní,



uklouznutí nebo zakopnutí a pád přes palubu,



sražení nebo shození napínanými lany nebo provazy,



stržení z paluby lovným zařízením,



převrhnutí nebo ztroskotání plavidla,



smetení přes palubu mořem.

Bez podpory nějakého vztlakového prostředku se člověk rychle podchladí a unaví a utopí se.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
V některých zemích vyžadují právní předpisy následující:


Na malých plavidlech o celkové délce menší než 15 metrů
musí všechny osoby, když jsou na palubě, nosit osobní
vztlakový prostředek.



Bez ohledu na to, zda to požadují vaše vnitrostátní právní
předpisy, je nošení vhodného osobního vztlakového
prostředku to nejúčinnější opatření, jímž můžete zvýšit svoji
bezpečnost.



Studie prokázaly, že nošení osobního vztlakového
prostředku zvýší pravděpodobnost přežití při pádu přes
palubu.



Výběr a údržba osobních vztlakových prostředků viz
modul VI.

II-2. Samočinně nafukovací záchranná vesta (Jari Leskinen © Evropská
unie).
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Viz mimořádná událost v modulu IV: 3. Pád osoby přes
palubu (utonutí).

6. HLUK

MODUL II • POSÁDKA

CHRAŇTE SI UŠI
VAŽTE SI SVÉHO SLUCHU – POUŽÍVEJTE CHRÁNIČE SLUCHU
Hluk je škodlivý jev, který ovlivňuje fyziologickou nebo psychologickou pohodu lidí. Pravidelné vystavení
hladinám hluku nad 80 dB(A) způsobuje ztráty sluchu.
Může trvat dlouho, než se to projeví, možná teprve až budete v důchodu, ale nedoslýchavost bude trvalá.
Musíte-li křičet, aby vás slyšel někdo, kdo je dva metry od vás, nebo zvoní-li vám po práci v uších, ukazuje
to na problémy s hlukem.
Vysoké hladiny hluku, jako např. ty ve strojovně (nad 110 dB(A)), způsobují poškození sluchu po pouhých
pár minutách vystavení (viz údaje níže).

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Překračují-li hladiny hluku na vašem plavidle 80 dB(A), členové posádky jsou ohroženi.



Doby vystavení hladinám hluku jsou kumulativní a dlouhodobě mohou způsobit trvalé poškození sluchu.



Nejběžnějším a mimořádně vážným následkem je nevratná ztráta sluchu nebo postižení tinitem (bolestí nebo zvoněním
v uších) v důsledku hluku.



Členové posádky, kteří trpí nedoslýchavostí, nemusí plně rozumět slovním pokynům.

II-3. Hlučné vybavení na plavidlech (Seafish, Spojené království).
VÝFUK
POMOCNÁ
ČERPADLA

SKŘÍNĚ
VÝVODOVÝCH
HŘÍDELŮ

HLAVNÍ PŘEVODOVKA
MOTOR

LODNÍ
ŠROUB

DOKORMIDLOVACÍ
ZAŘÍZENÍ

TURBOPOHON
GENERÁTOROVÁ
SOUSTROJÍ
RÁDIO (KOMUNIKACE)

HLUK

HUDBA
HYDRAULICKÁ
ČERPADLA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
A POTRUBÍ

PALUBNÍ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
A LOVNÉ ZAŘÍZENÍ
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Zdroj: Noise and fishing vessels (Hluk a rybářská plavidla), zpracováno podle Seafish, 1988.

Bolestné trauma
Výstřel z pušky

140

Extrémně hlasitý
Klakson

110

Velmi hlasitý
Vysavač
Hlasitý
Budík
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II-4. Jaké hladiny hluku jsou nebezpečné?

80
80
Maximální doba vystavení
během 24 hodin

50
40

110 dB(A): 1 minuta
105 dB(A): 5 minut
100 dB(A): 15 minut
95 dB(A): 50 minut
90 dB(A): 2 hodiny
85 dB(A): 8 hodin
82 dB(A): 16 hodin

Hladiny dB(A)
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Střední
Déšť
Slabý
Chladnička

II-5. Typické hladiny hluku v prostorách plavidla (Seafish).

75 - 83
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90

75 - 83
Společná
jídelna 95
75 - 83
90 Kabina

75 - 90
100

100 - 110
115

Strojovna

Zakroužkovaná čísla jsou nejvyšší hladiny naměřené na 17 rybářských plavidlech, zpracováno podle Seafish, 1988.
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Posuďte situaci na svém plavidle; v kormidelně, obytném prostoru a pracovních prostorech.



Jsou-li hladiny hluku vysoké (nad 80 dB(A)), zvažte jednoduchá řešení, jako např. obklady, ohrazení, výměnnou izolaci
a chrániče sluchu.



Ve většině strojoven překračuje hladina hluku 110 dB(A), proto je nutné nosit chrániče sluchu.



Zvažte možné problémy s hlukem již při navrhování plavidla, kdy jsou řešení levnější.



Dobře poradit vám mohou konstruktéři lodí, námořní inspektoři a dodavatelé vybavení.



Prostory, kde hladiny hluku překračují 85 dB(A), musí být označeny.

7. OCHRANA PROTI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ A DEHYDRATACI

NESPALTE SE
Mnohahodinová práce na palubě vás může vystavit vysoké úrovni ultrafialového (UV) záření slunce, které způsobuje poškození
kůže, puchýře, stárnutí kůže a dlouhodobě může vést k rakovině kůže. Během horkých období musí rybáři také bedlivě dbát na to,
aby předcházeli dehydrataci.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Osoby kavkazoidní rasy jsou ohroženy nejvíce.



Světlá pihovatá pleť, která se neopálí, nebo
se spálí, dříve než se opálí.



Osoby s velkým počtem mateřských
znamének.



Osoby s rusými nebo plavými vlasy.



Osoby se světle zabarvenýma očima.



Za horka mohou trpět dehydratací všichni
lidé.

MODUL II • POSÁDKA

PŘEDCHÁZEJTE RAKOVINĚ KŮŽE

II-3. Nechráněná pokožka (Goran Kumric © Evropská unie).



Nejlepší ochranou je se zahalit.



Noste klobouk, který zastiňuje obličej a krk.



Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření poskytují ochranu, ale
pouze pokud je nanesete v dostatečném množství a jsou dostatečně
silné (ochranný faktor proti slunečnímu záření).



Kontrolujte svou pokožku, prvním varovným znamením je často malá
strupovitá skvrna, která se do několika týdnů neztratí.



Pozorujte změny nebo nově vzniklá mateřská znaménka, zejména kolem
nosu a očí nebo na hřbetech rukou. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
mateřským znaménkům, která rostou nebo mění vzhled.



Objeví-li se tyto příznaky, poraďte se s lékařem.



Za horkého počasí by všichni měli pít hodně vody, a když jsou opravdu
velká horka, měli byste užívat solné tabletky.

II-4. Chráněn proti chladu, slunci a utonutí (Laurent Markovic © Evropská unie).
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ

8. CHLADNÉ PODMÍNKY

MODUL II • POSÁDKA

ZVYŠME BEZPEČNOST
EXTRÉMNĚ CHLADNÉ PODMÍNKY VYŽADUJÍ ZVLÁŠTNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Práce ve velmi chladných podmínkách přináší specifické problémy a je nezbytný vhodný oděv. To, jak se lze
udržet v teple, bude záviset na teplotě, síle větru, teplotě moře a vlhkosti. Chladné podmínky mohou rychle
snížit vaši schopnost pracovat.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Vlhký oděv.



Kontakt se studeným kovem.



Mrazivý vítr.



Vysoká vlhkost.



Alkohol.



Nedostatečná výživa.



Omrzliny (nos, uši, tváře, prsty na rukách a nohách).



Hypotermie.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Noste vhodný oděv o mnoha vrstvách – oblečení by mělo být volné a vnější vrstva by měla být odolná proti větru a vodě.



Ideální jsou nadnášející termoizolační obleky.



Noste pokrývku hlavy, ušanku, která co nejvíce zakrývá váš obličej.



Chraňte si ruce a nohy.



Noste spíše palcové rukavice než rukavice s prsty – vždy mějte náhradní pár na výměnu, pokud navlhnou.



Pracujte rozumným tempem, abyste se zbytečně nepotili.



Pokud možno, dělejte časté přestávky, které strávíte ve vytápěném prostoru, kde si odložíte vnější oděv.



Pijte hodně teplých nápojů, ale bez kofeinu nebo alkoholu.



Na ochranu svého obličeje používejte ochranný krém vhodné kvality.



Zajistěte, aby kovové páky a držadla byly izolovány.
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OŠETŘENÍ PODCHLAZENÝCH OSOB


Přemístěte je do teplé (ne horké) suché místnosti, svlečte mokrý a studený oděv a zabalte do přikrývky.



Jsou-li omrzlé prsty, ponořte je do vlažné vody.



Omrzlý nos, tváře a uši ovažte čistými obvazy.



Podávejte teplé nápoje (ne horké).



Puchýře by se neměly propichovat. Nemasírujte namrzlé části kůže.



Zranění by měl vyšetřit lékař.



Nepodávejte alkohol.



Během přesunu udržujte v poloze v leže.

9. ZDRAVOTNÍ POTÍŽE

UDRŽUJTE SEBE STEJNĚ JAKO LOĎ – NESTAŇTE SE VRAKEM!
Rybolov je tvrdá, náročná práce a vy musíte být ve formě, abyste byli schopni ji dělat. Práce si na vás
v průběhu let vybere svou daň a vy musíte docenit nároky, které na vás klade, a dbát o sebe.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Nadměrná konzumace nezdravých jídel (strava z pánvičky).



Přejídání se.



Kouření.



Vysoký krevní tlak.



Alkohol a drogy.

MODUL II • POSÁDKA

PEČUJTE O SEBE

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
Jezte s rozmyslem a zajistěte, abyste měli dostatek zeleniny
a ovoce.



Pravidelně kontrolujte svou váhu, a je-li třeba, snižte množství jídla.
Nedovolte, aby se vyvinul problém s nadváhou.



Přestaňte kouřit! Budete žít déle, cítit se lépe a ušetříte peníze!



Absolvujte pravidelnou zdravotní prohlídku u svého lékaře, abyste
věděli o vývoji problémů, jako např. vysoký krevní tlak, a abyste
zajistili, že jakýkoli problém bude zjištěn, diagnostikován a léčen
včas.



Jen málo rybářů by napadlo pít alkohol na moři, ale možná je
potřeba být zdrženlivější co do množství vypitého doma.



Neužívejte drogy!

II-5. Jezte zdravě (Hélène Guillut).
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10.

STRES A ÚNAVA

MODUL II • POSÁDKA

UDĚLEJTE SI PŘESTÁVKU
ÚNAVA PŘEDSTAVUJE ZDRAVOTNÍ RIZIKO A RIZIKO NEHODY!
Únava zvyšuje riziko újmy na zdraví lidí, kteří pracují na palubě, a je zároveň jednou z hlavních příčin nehod
a navigačních chyb.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY
Únava je důsledkem:


časové tísně,



nadměrného stresu,



pracovního přetížení a nedostatku pracovníků,



méně než šesti hodin spánku bez probuzení,



méně než šesti hodin kvalitního spánku v důsledku rozvrhu hlídek a hluku motoru,



dlouhodobé nepřetržité duševní nebo fyzické práce po mnoho dnů,



nedostatečné doby přestávek mezi směnami,



nedostatečného odpočinku.
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Mějte na paměti, jak na vás i vaši posádku může působit únava, a zajistěte, aby si všichni dostatečně odpočinuli.



Následky únavy by mohly být mnohem horší než ztráta času při rybolovu!



Hojivý účinek na únavu má hudba.

11.

MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY

DBEJTE O ŠÍJI, PAŽE, NOHY A KOLENA
Jako druhá hlavní nemoc z povolání v odvětví rybolovu po ztrátě sluchu byly hlášeny bolesti v bederní
oblasti. V odvětví rybolovu jsou běžné také bolesti kolen a šíje a také problémy s nohami a pažemi.
Následky mohou být dlouhodobá bolest, snížená schopnost provádět každodenní činnosti i to, že by rybář
musel svojí práce zanechat.
Řada pracovních poloh nebo akcí může ovlivnit vaše kosti a svaly, když je opakujete po celý den a hromadí
se to během let.

MODUL II • POSÁDKA

NASLOUCHEJTE SVÉMU TĚLU

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Opakovaná manipulace s těžkými břemeny
nebo pracovní polohy s ohnutými zády
způsobují bolesti zad.



Třídění úlovků vkleče ovlivňuje vaše kolena,
ohýbání zad ovlivňuje vaši páteř.



Opakované vyjímání ryb z ok nebo snímání
z háčků či vnadicích šňůr může způsobovat
bolesti svalů nebo šlach paže.



Mnohahodinové stání u kormidla či stání
na chvějících se podlahách může způsobit
problémy s krevním oběhem.

II-6. Dobré vybavení pro ruční manipulaci (Dominique Levieil © Evropská unie).



Posuďte práci a snižte na co nejmenší míru ruční manipulaci s břemeny.



Poraďte se s odborníkem na bezpečnost a ochranu zdraví.



Při zvedání se vyhýbejte kroucení a otáčení.



Vyhněte se pracovním polohám vkleče nebo s ohnutými zády:
yy

instalujte stoly na třídění nebo kuchání ryb,

yy

nelze-li se vyhnout poloze vkleče, používejte nákolenice (lepší než gumou připevněné nákolenice je pěna vložená do kapes
v nohavicích kombinézy).

yy

Střídejte pracovníky na pracovních místech, abyste předešli nadměrnému opakování činností.

yy

Vybavte kormidelnu sedadlem pro kormidelníka.
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12.

UKLOUZNUTÍ, ZAKOPNUTÍ A PÁDY

MODUL II • POSÁDKA

ODSTRAŇTE NEBEZPEČÍ
KAŽDÝ BY SE MOHL ZRANIT UKLOUZNUTÍM NEBO PÁDEM!
Rybářské plavidlo je omezený a přeplněný prostor. Je to pracovní platforma, která se neustále pohybuje
a často je kluzká.
Přijměte proaktivní přístup k bezpečnosti a vyhněte se rizikům. Vyhodnoťte ta, kterým se nelze vyhnout.
Bojujte s riziky u jejich zdroje a nahraďte nebezpečné bezpečným nebo méně nebezpečným.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Zakopnutí o překážku.



Uklouznutí na kluzké palubě.



Následkem takových zakopnutí nebo uklouznutí by mohl být:
yy

pád z výšky,

yy

pád na strojní zařízení,

yy

pád přes palubu.

Výsledkem by mohlo být zranění, nebo dokonce úmrtí.

S trana 6 2

KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Fyzicky oddělte pracovní prostory od skladovacích prostor pomocí prken nebo jiných zábran.



Na palubě pracovních prostor proveďte protiskluzové úpravy.



Používejte protiskluzovou obuv.



Kde je to proveditelné, instalujte zábradlí.



V pracovním prostoru neskladujte sítě ani lana.



Po dokončení zpracovávání úlovku systematicky omývejte palubu.



Mějte na každém místě kuchání ryb odpadní systém pro vnitřnosti a jiný odpad z ryb.

13.

MANIPULACE S ÚLOVKY

POZOR NA ZÁDA A NEZAPOMÍNEJTE NA JINÁ NEBEZPEČÍ
Mnoho rybářů trpí problémy se zády v důsledku nepoužívání správných technik zvedání a/nebo snahy
zvednout příliš velké břemeno.
Další problémy jsou práce v prostorech s nízkým stropem, práce se strojním zařízením jako např.
s dopravníky a výtahy nebo používání chemikálií při zpracování krevet a celková bezpečnost v prostoru pro
přepravu ryb.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Opakovaná ruční manipulace.



Zvedání těžkých břemen.



Nedostatečná mechanizace.



Pracovní prostor ve špatném stavu.



Dopravníky a výtahy bez dostatečných krytů
nebo nouzového vypínače.



Alergická reakce na antioxidant používaný
k namáčení krevet.



Nebezpečí ve skladovacím prostoru pro ryby.

MODUL II • POSÁDKA

USNADNĚTE JI

II-7. Usnadněte manipulaci správnou organizací (Saba Nordstrom © Evropská unie).



Všichni musí být proškoleni ohledně správných technik ruční manipulace.



Kde je to vhodné, zajistěte mechanizovanou manipulaci, jako např. dopravník nebo výtah.



Posuďte prostor pro manipulaci s úlovky a odstraňte všechny zbytečné překážky.



Zajistěte, aby úlovky byly kuchány nebo tříděny ve správné pracovní výšce a aby členové posádky měli pevné opěradlo nebo
zábradlí, kterého by se mohli přidržet při pohybu plavidla.



Používejte koše a bedny, které nebudou příliš těžké, když budou plné.



Zajistěte, aby dopravníky nebo výtahy byly řádně chráněny a aby se do nich nezachycoval oděv. Zvažte umístění nouzového
vypínače do vhodné polohy.



Zajistěte, aby u každé používané chemikálie byly dodržovány bezpečnostní pokyny.



Zajistěte, aby skladovací prostor pro ryby byl bezpečný s pevným přístupovým žebříkem.



Na podlaze nejsou žádné překážky ani nechybějí mříže.



Osvětlení je dostatečné a je řádně zajištěno, aby bedny s rybami zůstávaly na místě.
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14.

ZPRACOVÁVÁNÍ ÚLOVKŮ

MODUL II • POSÁDKA

PRÁCE V POHODLNÉ VÝŠCE
CHRAŇTE SVÉ RUCE A PEČUJTE O SVÉ TĚLO
Řezné rány na rukou jsou jedním z nejběžnějších typů zranění při rybolovu a měli byste je brát vážně
vzhledem k vysokému riziku infekce i z menších poranění.
Navíc mohou opakované a dlouhotrvající nepohodlné a nepřirozené pracovní polohy při kuchání ryb vyvolat
vážné potíže v oblasti paží, ramen či kolen.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY

II-8. Práce bez rukavic je nebezpečná (Jaana Mettala © Evropská unie).



Používání ostrých nožů bez ochrany rukou při
kuchání ryb.



Chladné počasí zvyšuje riziko říznutí do rukou
a prstů.



Nepohodlné pracovní polohy při kuchání
ryb mohou způsobit zánět kolenních nebo
ramenních šlach nebo bolest zápěstí.



Kuchání by se mělo provádět v bezpečné
a pohodlné poloze, nejlépe vstoje.



Kuchání některých druhů ryb může být
nebezpečné (řezné rány, vystřelení do očí,
alergie).
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Používejte dostatečnou ochranu rukou (správný typ rukavic).



Přizpůsobte rychlost práce a dělejte pravidelné přestávky.



Zajistěte, aby nože byly udržovány ostré a čisté.



Používejte vhodné nože a rukavice poskytující pevné sevření a ochranu proti řezným ranám.



Zřiďte protiskluzové povrchy v místech, kde rybáři stojí.



Kuchací stůl by měl být nastavitelný, aby vyhovoval členům posádky různých výšek.



Při práci pokud možno neklečte.

II-9. S rukavicemi je práce bezpečná
(Dominique Levieil © Evropská unie).

15.

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ NEBEZPEČÍ

POUŽÍVÁTE STOKOVÝ ČISTIČ NEBO JINOU CHEMIKÁLII?
PŘEČTĚTE SI ETIKETU. NESPOLÉHEJTE NA TO, ŽE TOHO O BEZPEČNOSTI VÍTE DOST!
Chemikálie se používají pro provoz a údržbu plavidla a mnohé z nich mohou být nebezpečné. Výrobce musí
s výrobkem dodat bezpečnostní list a vy se musíte ujistit, že jste jej obdrželi, a pečlivě si jej přečíst.
Na palubě existují kromě chemických nebezpečí také biologická nebezpečí způsobená některými rybami
a jinými mořskými tvory, neboť některé druhy koušou a některé mají jedovaté ostny. Měli byste nosit
rukavice a dle potřeby si chránit obličej.

MODUL II • POSÁDKA

DÁVEJTE SI POZOR

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Chemikálie, nejsou-li správně používány, mohou být nebezpečné:
yy

pro oči,

yy

pro kůži,

yy

v případě vdechnutí,

yy

v případě požití,

yy

pro životní prostředí.



Chemikálie mohou generovat teplo, v jehož důsledku může vzniknout požár.



Kousnutí a bodnuti mořských živočichů může být někdy jedovaté.



Infekce může být způsobena řeznými ranami nebo škrábnutími způsobenými kostmi
nebo ploutvemi ryb.

POZOR!

CHEMICKÉ DRÁŽDIVÉ
LÁTKY



Přečtěte si etikety a sepište nebo označte nebezpečné chemikálie, vypracujte souhrn preventivních a bezpečnostních opatření,
která je třeba uskutečnit, a informujte posádku.



Řiďte se doporučeními, včetně těch týkajících se ochranných prostředků (rukavic, brýlí, masky atd.).



Oddělené skladování nebezpečných chemikálií.



Označte každou nádobu, která se liší od původního balení, štítkem.



Nikdy nemíchejte různé chemikálie.



Určete jedovaté druhy ryb a používejte vhodné rukavice, když s nimi manipulujete.



Na konci každé hlídky se umyjte mýdlem a teplou vodou.

S trana 6 5

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

16.

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA

MODUL II • POSÁDKA

NECHTE SE PROHLÉDNOUT!
ZAHRŇTE SE DO PLÁNU ÚDRŽBY – JSTE KLÍČOVÝM PRVKEM
Navštěvujte lékaře v pravidelných intervalech…
Dobrovolně, pokud ve vaší zemi neexistuje žádná právní povinnost.
Poznámka: Pracovníci mají právo na přístup k lékařskému vyšetření v pravidelných intervalech, pokud si to
přejí.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Rybolov je náročné povolání a vaše fyzická způsobilost se může zhoršovat, není-li pozorně sledována.



Změny váhy, krevního tlaku, fyzického nebo duševního stavu mohou být známkou vážnějšího onemocnění.



Potřebujete pravidelné kontroly a rady.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
Vnitrostátní předpisy možná nevyžadují pravidelné lékařské prohlídky, ale i tak se velmi doporučují, neboť:


zajistí, abyste byli dostatečně ve formě pro práci i řešení nouzových situací,



snižují riziko onemocnění na moři, kde není k dispozici řádná péče,



diagnostikují nemoc v rané fázi, což poskytuje nejlepší možnosti účinného léčení.
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Úmluva MOP č. 188 navrhuje pro rybáře povinné lékařské prohlídky.

17.

OZNAMOVÁNÍ ÚRAZŮ A ONEMOCNĚNÍ

Prevence je založena na zkušenostech a ti, kdo jsou odpovědní za politiky prevence, potřebují informace o:
 nehodách s podrobnostmi o jejich okolnostech,
 nemocech z povolání spojených s rybolovnými činnostmi.

PRÁVNÍ POŽADAVKY


Oznamování pracovních úrazů, které způsobí nejméně jednodenní pracovní neschopnost, je podle vnitrostátních
právních předpisů povinné. Oznamování provádí zaměstnavatel, a to vůči orgánu námořní správy.



Ohlašování nemocí z povolání je ve většině zemí také povinné.



Tyto povinnosti by měly být základem pro prevenci, zdravotní péči a odškodnění v rámci systémů sociální ochrany.

MODUL II • POSÁDKA

DEJTE NĚKOMU VĚDĚT



Nad rámec právních povinností by se měl pro účely statistiky a zlepšené prevence oznamovat každý pracovní úraz, i když
nezpůsobí žádnou škodu, s podrobnostmi o okolnostech.



Je také vhodné oznamování nemocí z povolání orgánu námořní správy i tam, kde není povinné. Každý lékař, který se dozví
o jakékoli možné nemoci z povolání, by to měl ohlásit orgánu námořní správy.



Podrobná znalost pracovních úrazů a onemocnění je základem pro preventivní opatření.



Oznamování a podrobný popis zranění nebo účinků choroby je zásadním krokem pro registraci mimořádné události a podání
žádosti o právní/finanční odškodnění.
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Modul III • Rybolovné činnosti

Í
RYB OLOV POM OCÍ VLE ČNÝCH SÍT

1.

1.1.
1.2.
1.3.

LOV ENÍ DO VRŠ Í

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

4.

A STA BILI TA
SKL ADOVÁN Í LOV NÉH O ZAŘ ÍZEN Í
SHA ZOVÁNÍ SÍTÍ A ŠŇŮ R
VYTAHOVÁN Í SÍTÍ/ŠŇ ŮR
VYB ÍRÁ NÍ RYB A VNA DĚN Í ŠŇŮ R
IZOVAN É SYS TÉM Y
RYB OLOV NA PŘÍV LAČ E A MEC HAN

OŽN ÍKOVÝC H
RYB OLOV POM OCÍ DRA PÁK Ů A VÝL
VLE ČNÝCH SÍT Í
4.1.
4.2.
4.3.

5.

USP OŘÁ DÁN Í A SYS TÉM
SHA ZOVÁNÍ
VYTAHOVÁN Í
RAZ DŇOVÁN Í, VNA DĚN Í
JED NOT KA LOD NÍH O JEŘ ÁBU, VYP
A SKL ADOVÁN Í ÚLOVKŮ
NEJ NOV ĚJŠ Í VÝVOJ

O PŘÍ VLAČE
RYB OLOV DO SÍT Í, NA ŠŇŮ RY NEB
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

NAINSTALUJTE
NOUZOVÉ
VYPÍNAČE

ĚMI
MAN IPU LAC E S VLE ČNÝ MI CHLOPN
ČNÉ ŘET ĚZY
NAV IJÁK Y, PŘITAHOVAC Í LAN A, VLE
.
ZVE DÁN Í VAK U, NAV IJÁK Y SÍTÍ ATP

LNĚ NÍ
STA BILI TA A BEZ PEČ NOS TNÍ UVO
ÁDACÍ PRV KY
NAV IJÁK Y, PŘITAHOVAC Í LAN A A OVL
ÍM
MAN IPU LAC E S LOV NÝM ZAŘ ÍZEN

KOŠ ELKOV Ý NEVOD
5.1.
5.2.
5.3.

POM OCN Ý ČLU N
A ZVE DAC Í VÝB AVA
NAV IJÁK Y, VRÁTKY, JEŘ ÁBY, LAN A
PLAVID LA A VOL NÝ POH YB
SKL ADOVÁN Í ÚLOVKŮ, STA BILI TA
PO PLAVID LE
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MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

1. RYBOLOV POMOCÍ VLEČNÝCH SÍTÍ

DÁVEJTE SI POZOR!
TĚŽKÉ LOVNÉ ZAŘÍZENÍ, VYSOKÉ ZÁTĚŽE
Manipulace s těžkými vlečnými chlopněmi, přitahovací lana pod vysokou zátěží, zachycení lovného zařízení,
shazování a vytahování sítí za rozbouřeného moře; to vše činí rybolov vlečnými sítěmi potenciálně velmi
nebezpečným a vždy je potřeba být velmi pozorný.

MANIPULACE S VLEČNÝMI CHLOPNĚMI

DRŽTE SE MIMO DOSAH
TĚŽKÉ VLEČNÉ CHLOPNĚ, PŘÍČNĚ A PODÉLNĚ SE KYMÁCEJÍCÍ PLAVIDLO: DRŽTE
PAŽE A RUCE MIMO DOSAH!
Uspořádání pro upoutání vlečných chlopní řetězem na portálový jeřáb, také známé jako „upnutí“, je nutné
dobře promyslet a obsluha navijáku musí zajistit, aby než spustí naviják, byli muži u chlopní mimo dosah.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Ruce nebo paže zachycené mezi chlopněmi a plavidlem.



Ruka nebo paže zachycená při provlékání řetězu otvorem.



Vlečná chlopeň se zhoupne směrem na palubu a zasáhne člena posádky.



Naviják je spuštěn dříve, než pracovník manipulující s upínacím řetězem odstoupí.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

1.1.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
MANIPULACE S VLEČNÝMI CHLOPNĚMI
Zajistěte, aby bylo upoutání chlopní na portálový jeřáb snadno dosažitelné, v případě potřeby montáží schůdku. Instalujte další,
vyšší zábradlí, abyste zajistili, že člověk, který stojí vysoko, aby dosáhl na chlopně, nemůže spadnout přes palubu.

UPOUTÁNÍ ŘETĚZEM
Neprostrkujte ruku nebo paži žádnými otvory. Když upevňujete chlopeň, prohoďte řetěz otvorem.

ZHOUPNUTÍ CHLOPNĚ SMĚREM NA PALUBU
Může dojít k tomu, že budou chlopně zvednuty příliš vysoko a zhoupnou se směrem na palubu, kde zasáhnou člena posádky,
a dalo by se tomu zabránit bezpečnostním zábradlím nebo zábranou?

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NAVIJÁKU
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Obsluha navijáku musí mít dobrou polohu, aby dobře viděla, že členové posádky, kteří manipulují s vlečnými chlopněmi a provádí
jiné činnosti, stojí před spuštěním navijáku mimo dosah. Pokud obsluha nevidí všechny dotčené osoby, musí být zřízen jasný
systém signálů.

1.2.

NAVIJÁKY, PŘITAHOVACÍ LANA, VLEČNÉ ŘETĚZY

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM
KDYKOLI MŮŽETE UKLOUZNOUT A SPADNOUT NA NECHRÁNĚNÉ NAVIJÁKY
A PŘITAHOVACÍ LANA
I jednoduchá ochrana, zábrana nebo madlo mohou zabránit, abyste padli na pohybující se naviják nebo
přitahovací lana.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Pád na otáčející se naviják.



Oděv se zachytí do roztřepení přitahovacího lana a osoba je vlečena do kladky nebo navijáku.



Opotřebované součásti se rozpadnou a mohou způsobit zranění nebo smrt.



Vlečný bod nebo vlečné řetězy selžou a mohou způsobit zranění nebo smrt.



Zranění způsobená přemístěním přitahovacích lan v průběhu rybolovu pomocí párových vlečných sítí.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
NECHRÁNĚNÝ NAVIJÁK
Ujistěte se, že je naviják náležitě chráněn tak, aby člověk, který upadne na otáčející se naviják, byl v bezpečí. Stačí jednoduché
zábradlí před navijákem, které zabrání, aby byl někdo vážně zraněn nebo zabit.

ZACHYCENÍ PŘITAHOVACÍCH LAN
Nechráněná jsou nebezpečná, neboť roztřepené lano může zachytit kombinézu člena posádky, vtáhnout mu ruku nebo nohu do
kladky. Ochrana nebo zábrana, která zabrání kontaktu s pohybujícím se přitahovacím lanem, toto riziko odstraní.

OPOTŘEBOVANÉ SOUČÁSTI A LOVNÉ ZAŘÍZENÍ


Udržujte naviják v dobrém stavu a vybavený nouzovými vypínači, účinnými ovládacími prvky, brzdami, převody a vedením
lovného zařízení.



Zajistěte, aby navíječky, palubní kladky, závěsné kladnice a třmeny byly v dobrém stavu.



Opotřebované součásti a zařízení mohou náhle selhat, což vede k nehodám.



Poznámka: Všechny položky používané ke zvedání se musí testovat a hodnotit pro bezpečnou pracovní zátěž a každoročně
kontrolovat příslušnou osobou.
Viz modul V a přílohy.

VLEČNÉ ŘETĚZY
Zajistěte, aby vlečný bod, vlečné řetězy/lana a „zádržné řetězy“ byly v dobrém stavu a aby si všichni členové posádky uvědomovali
nebezpečí přenesení zátěže a drželi se stranou.

POVOLENÉ PŘITAHOVACÍ LANO
Nestůjte na povoleném přitahovacím laně na palubě; kdyby „zádržný řetěz“ sklouzl, mohlo by se najednou stáhnout a vymrštit
vás, možná přes palubu.
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RYBOLOV POMOCÍ PÁROVÝCH VLEČNÝCH SÍTÍ – PŘEDÁVÁNÍ PŘITAHOVACÍHO LANA


Zajistěte, aby zatížený konec vrhací šňůry byl vypolstrován, aby se snížilo riziko zranění, když se hází posádce partnerského
plavidla.



Člen posádky, který uvolňuje vysmekávací hák, si musí být vědom, že hrozí odskočení vysmekávacího háku.



K otevření vysmekávacího háku používejte dlouhou tyč.

ZVEDÁNÍ VAKU, NAVIJÁKY SÍTÍ ATP.

PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM
PŘI PŘEKLÁDÁNÍ ÚLOVKU NA PALUBU NERISKUJTE
Zahákování zvedacího lana vaku a zvedání vaku na palubu plavidla přináší rizika, zvláště pak zvedání
těžkých vaků, což zároveň sníží stabilitu plavidla.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Pád přes palubu při natahování se přes ni.



Zasažení kývajícím se vakem.



Plavidlu hrozí převrhnutí kvůli těžkému břemeni.



Člen posádky zatažen do navijáku sítí.



Konstrukční úpravy plavidla ovlivňují stabilitu.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

1.3.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
ZAHÁKOVÁNÍ ZVEDACÍHO POPRUHU


Zajistěte, aby členovi posádky nic nehrozilo, když se natahuje přes zábradlí, aby zahákoval zvedací popruh. Lze provést změny,
díky nimž bude tato činnost bezpečnější?



Nelze-li se vyhnout naklánění přes zábradlí, měl by se nosit bezpečnostní postroj.

ZVEDÁNÍ VAKU
Zajistěte, aby byl k dispozici účinný prostředek zabraňující nebezpečnému kývání vaku a aby obsluha navijáku viděla členy
posádky manipulující s vakem.

VYZDVIHOVÁNÍ TĚŽKÝCH ÚLOVKŮ


Při zvedání vydatných úlovků na palubu může plavidlu hrozit ztráta stability, zvláště je-li těžký vak zvedán, když je plavidlo
značně zatíženo rybami na palubě.



Ryby na palubě musí být uloženy v bednách nebo nádržích, aby se nepohybovaly a nezpůsobily naklonění plavidla.



Nečekaně těžká břemena v kapse sítě, jako např. kameny nebo bahno, mohou nadměrně namáhat zvedací jeřáb a lanoví
a způsobit jeho náhlé přetržení a zranit členy posádky. Snaha zvednout na palubu těžký náklad může způsobit převrhnutí
plavidla, a máte-li pochybnosti, síť je třeba rozříznout, a tím břemeno uvolnit.

NAVIJÁK SÍTÍ
Osoba u ovládacích prvků navijáku sítí musí být schopna vidět členy posádky, kteří manipulují se sítí, aby mohla v případě potřeby
naviják okamžitě zastavit. Není-li tomu tak, musí být v blízkosti navijáku sítí doplňkový ovladač nebo nouzový vypínač.

STABILITA

Viz související mimořádné události v modulu IV: 8. Zasažení kývajícím se vakem (zranění hlavy) a 9. Zavlečení do
navijáku sítí (zranění paže).
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Jsou-li položky jako naviják sítí a silový blok nainstalovány po uvedení plavidla do provozu, měly by být provedeny kontroly, aby
se zajistilo, že nebyla ohrožena stabilita plavidla.
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2. LOVENÍ DO VRŠÍ

DRŽTE SE MIMO DOSAH
NEJDĚTE KE DNU SPOLU S VRŠÍ!
Lovení do vrší se stalo pro malá plavidla velmi oblíbenou metodou rybolovu, ale riziko zamotání se do lana
nebo zachycení vrší ji také pro členy posádky činí nebezpečnou.

USPOŘÁDÁNÍ A SYSTÉM

PRACUJTE BEZPEČNĚ
NEJBEZPEČNĚJŠÍ USPOŘÁDÁNÍ JE OBVYKLE TO NEJÚČINNĚJŠÍ
Zvažte, jak můžete na svém plavidle uspořádat práci s vršemi tak, aby posádka mohla pracovat bezpečně
a efektivně.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Člen posádky se zamotá do lana a je odvlečen přes palubu.



Zasažení vrší.



Několik vrší je vlečeno mimo pořadí a ohrožuje posádku.



Plavidlo je přetížené a ztroskotá nebo se převrhne.



Práce o samotě.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

2.1.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
USPOŘÁDÁNÍ PLAVIDLA


Zajistěte, aby uspořádání plavidla umožňovalo bezpečnou a účinnou práci s vršemi či koši. Buďte opatrní na možné výčnělky,
o které by se lano nebo vrše mohly při shazování zachytit.



Pro omezení nebezpečí, že se členové posádky zamotají do lana, zvažte, zda je možné nainstalovat zábranu, která by držela
lano mimo prostor, kde posádka manipuluje s vršemi.



Zvažte, zda by nebylo možné vylepšené uspořádání, které by umožňovalo, aby vrše byly shazovány přímo z paluby skrze
záďovou bránu nebo shazovací rampu, zatímco posádka by stála bezpečně stranou vepředu.
Viz nový vývoj na následujících stránkách.

POČET VRŠÍ
Je počet vrší v každé „šňůře“ omezen počtem vrší, s nímž lze snadno a bezpečně pracovat na palubním prostoru, který je na
plavidle dostupný? Bylo by výrazně bezpečnější snížit počet vrší na šňůru a pracovat s dalšími šňůrami?

STOHOVÁNÍ VRŠÍ


Ujistěte se, že jsou vrše bezpečně vystohovány a připraveny ke shazování, takže nebudou padat při prudkém pohybu plavidla
a jejich pořadí se nepromíchá.



Máte jasný systém označování každé vrše mimo pořadí, která byla ponechána stranou pro opravu před shazováním?

STABILITA


Vezměte v úvahu stabilitu svého plavidla, zejména při odvozu vrší do a z nové oblasti, kdy je velmi lákavé převážet co
největší počet vrší.



Vysoké vystohování vrší a plavba s těžkými lany na palubě bude mít závažný účinek na stabilitu plavidla a volný bok.



Silně zatížené plavidlo se může zdát bezpečné za klidných podmínek, ale podmínky se mohou rychle změnit, plavidlo nabere
trochu vody nebo se lovné zařízení posune a může dojít k převrhnutí!

PRÁCE O SAMOTĚ
Viz Rybolov o samotě v modulu I: 18. Práce o samotě.
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Než budete přemýšlet o počtu vrší, které můžete zpracovat, myslete na svoji bezpečnost.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

2.2.

SHAZOVÁNÍ

DRŽTE SE MIMO DOSAH
SHAZOVÁNÍ VRŠÍ MŮŽE BÝT VELMI NEBEZPEČNÉ; JE NUTNÁ VELKÁ OPATRNOST
Snažte se oddělit posádku od lan; ideálně používejte automatický systém shazování.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Stažení přes palubu a utonutí.



Rozdrcená noha v důsledku utažení lana.



Zasažení vrší.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
PLÁN OPATŘENÍ
Mějte jasný plán opatření uvádějící, kdo plní jednotlivé úkoly.

NOUZOVÁ SITUACE PŘI SHAZOVÁNÍ


Spolu se svou posádkou byste měli zvážit možné nouzové situace, ke kterým může dojít, a nejlepší reakci na ně.



Zajistěte, aby všechny osoby nosily osobní vztlakový prostředek a nůž, aby se mohly od lana odříznout.

VŠE PŘIPRAVENO
Po shození bóje s praporkem a vleku zajistěte, aby byl před uvolněním kotvy každý připraven.

DRŽTE SE MIMO DOSAH
Držte se mimo dosah zadních a spodních lan, když jsou vrše spouštěny přes zábradlí.

RYCHLOST SHAZOVÁNÍ
Snížilo by mírné zpomalení shazování tlak na posádku a bylo by tak shazování mnohem bezpečnější?
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Viz související mimořádná událost v modulu IV: 6. Zachycení smyčkou lana, lovení do vrší (zranění nohy).

VYTAHOVÁNÍ

PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM
VYTAHOVÁNÍ VRŠÍ JE STÁLE SE OPAKUJÍCÍ ČINNOST, SNADNO SE PŘESTANETE
SOUSTŘEDIT A RUKU VÁM ZACHYTÍ LANO VEDOUCÍ KOLEM VRÁTKU

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Ruka zachycená do vrátku, ztráta prstů.



Vrátek převrátí plavidlo.



Nezastavení vrátku způsobí, že obsluhu zasáhne kotva nebo vrš.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

2.3.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
VRÁTEK S KLÍNOVÝM KOLEM


Zajistěte, aby kladky byly v dobrém stavu a aby byl dodržován správný úhel navíjení, který zajistí účinné sevření lana a to, že
se náhle nevytáhne a neohrozí posádku.



Uvolňovací břit musí být správně umístěn, aby zajistil, že je lano uvolňováno z klínu kladky.



Obsluha vrátku s klínovým kolem bez nože je velmi nebezpečná, neboť lano může být přeneseno a vtáhnout ruce osoby
manipulující s lanem z vrátku do kladky.

SVISLÝ VRÁTEK


Vyžaduje zvýšenou pozornost, neboť obsluze se mohou ruce rychle dostat do úchytu lana a do bubnu.



Je nezbytné zpomalit a vést každé spodní lano kolem bubnu a obsluha musí zajistit, že se volný oděv ani manžety nemohou
zachytit do lana kolem bubnu.



Tento typ vrátku by měl být v ideálním případě nahrazen mnohem bezpečnějším typem s klínovým kolem.

VRÁTEK S NĚKOLIKA KOLY
Je nutné pečlivé vedení spodních lan kolem kladek a obsluha musí být velmi pozorná, aby se jí oděv nezachytil lanem kolem
kladek.

OVLADAČ VRÁTKU


Ovladač musí být v dobrém stavu a snadno v dosahu obsluhy vrátku.



Připevněte přes ovladač kryt, abyste zajistili, že jej nepůjde spustit náhodně ani ho nebude moci zachytit lovné zařízení.



Spíše než ovládací prvky pro pouhé spuštění a zastavení by měly být namontovány ovládací prvky umožňující plynulou
regulaci otáček.

VÝKON VRÁTKU


Nadměrný výkon vrátku na malém plavidle může velmi snadno způsobit, že pokud vrše budou zapletené na mořském dně,
plavidlo se převrátí.



Zkontrolujte nastavení pojistného ventilu hydrauliky vrátku a snižte výkon tak, aby byl dostatečný pro účinné vytažení šňůry
vrší, ale nikoli takový, aby ohrožoval plavidlo.

Opustit ovládání vrátku, jít provádět jiné úkoly a ponechat vrátek bez dozoru je lákavé, zvláště když vytahujete dlouhé kotevní
vleky. Někdy se člen posádky vrátí jen o chvilku později a nestihne zastavit kotvu nebo závaží, než narazí do jednotky lodního
jeřábu, a jak sahá po ovladači, kotva či závaží se přehoupne a udeří jej do hlavy.
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NIKDY NENECHÁVEJTE VRÁTEK BEZ DOZORU

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

2.4.

JEDNOTKA LODNÍHO JEŘÁBU, VYPRAZDŇOVÁNÍ, VNADĚNÍ A SKLADOVÁNÍ ÚLOVKŮ

POZOR NA ZÁDA
KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN BUDETE ZACHÁZET S TUNAMI VRŠÍ, DEJTE SVÉMU TĚLU
ŠANCI A ZACHÁZEJTE S NIMI SPRÁVNĚ
Když manipulujete s vršemi, vyhýbejte se ohýbání, natahování a kroucení. Noste je blízko hrudi
s narovnanými zády, a když je pokládáte, ohněte se v kolenou.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Zranění zad a horních končetin způsobená opakovanou ruční manipulací.



Mohou-li se nádoby naplnit vodou nebo posouvat, jsou plavidla ohrožená převrhnutím.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
JEDNOTKA LODNÍHO JEŘÁBU


Zajistěte, aby byla v dobrém stavu a namontována tak, aby umožňovala zvedání vrší na palubu s co nejmenším manuálním
úsilím a aniž by se člen posádky musel nadměrně ohýbat, natahovat a zvedat, aby dostal každou vrš přes zábradlí.



Musí účinně udržet lano, i když se plavidlo silně kymácí. Nejnovější vývoj vede k širokému válci s velkým průměrem
namontovanému na zábradlí hrazení paluby, aby pomáhal s vytahováním vrší na palubu.



Vrše lze vytáhnout na palubu bez manuálního zvedání, což činí vytahování bezpečnějším a účinnějším.
Viz následující stránka.

VYPRAZDŇOVÁNÍ A VNADĚNÍ
Pro vybírání úlovku a vkládání nového vnadění by vrše měly být v pohodlné pracovní výšce umožňující co nejméně zvedání
a ohýbání během toho, kdy se vrš přesunuje od jednotky lodního jeřábu/válce do vystohované polohy připravené pro shazování.
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UKLÁDÁNÍ ÚLOVKŮ NA PALUBĚ


Na malých plavidlech jsou měkkýši a korýši často ukládáni do beden nebo kbelíků na palubě. Je třeba dbát na to, aby se
zabránilo posouvání nádob za špatného počasí a aby neblokovaly odtokové otvory.



Nádoby musí být zakryty víky, neboť za rozbouřeného moře by se mohly rychle naplnit vodou a mohly by i způsobit převrhnutí
plavidla.

NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ

PRACUJTE BEZPEČNĚ
NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ ZVYŠUJE BEZPEČNOST
Nejnověji se na zádi plavidla instaluje brána, která umožňuje shazování vrší přímo z paluby. Na začátku
shazování je vyložen vlek bóje s praporkem a připevněn ke kotvě, kterou drží zavěšenou přes záď západka
ovládaná lankem.
Konec šňůry vrší je připevněn ke kotvě a všichni členové posádky se přesunou dopředu mimo vrše a lana.
Ze přídě se zatáhne za lanko, a tím se uvolní kotva a vrše se popořadě spouštějí branou do moře.
Dalším zlepšením je instalovat široký válec s velkým průměrem na zábradlí, aby vytahoval vrše na palubu
bez manuálního zvedání. Svislé válce udržují lano nad hlavním vodorovným válcem a vrše se vytahují
přímo na stůl, kde se vyprazdňují a ukládá se nové vnadění.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

2.5.

Regulační ventil
Válec
Stůl

Vrátek

Žlab s návnadou

Koše vystohované
ke shazování

Brána na zádi
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III-1. Uspořádání 9,8 m dlouhého plavidla s válcem pro lovení do vrší a bránou na zádi (zpracováno podle Seafish, Spojené království).
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3. RYBOLOV DO SÍTÍ, NA ŠŇŮRY NEBO PŘÍVLAČE

PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM
NECHYŤTE SE DO SÍTÍ ANI NA HÁČEK!
O rybolovu do sítí, na šňůry a na přívlače pojednáváme dohromady, protože představují podobná rizika,
ačkoli u každé metody existují také specifická rizika.

SKLADOVÁNÍ LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ A STABILITA

NEPŘETĚŽUJTE PLAVIDLO
LOVNÉ ZAŘÍZENÍ ULOŽENÉ NA PALUBĚ NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE STABILITU
Malá plavidla je snadné přetížit a posunout jejich těžiště nahoru.
Zatížení si rozmyslete.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Lovné zařízení uložené na palubě může plavidlo učinit vratkým a stabilita může být nedostatečná.



Lovné zařízení uložené na palubě může blokovat odtokové otvory a z plavidla pak neodtéká voda dostatečně rychle.
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3.1.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
SKLADOVÁNÍ SÍTÍ ČI ŠŇŮR


Používají-li se ke skladování sítí či šňůr zásobníky nebo nádrže, zajistěte, aby byly na palubě upevněny a za rozbouřeného
moře neklouzaly, a nesnižovaly tak stabilitu plavidla.



Zásobníky nebo nádrže musí být opatřeny přiměřenými odvodňovacími otvory a měly by mít víka, která zabrání, aby se rychle
naplnily vodou, což by mohlo způsobit převrhnutí plavidla.

SKLADOVÁNÍ BÓJE S PRAPORKEM A KOTVY


Zajistěte, aby byly uloženy v místě, kde na ně členové posádky mohou snadno dosáhnout bez rizika zakopnutí a upadnutí.



Ujistěte se, že neblokují rozhled z kormidelny.



Zajistěte, aby předměty na palubě neblokovaly odtokové otvory.



Těžké předměty by se měly skladovat pod palubou.
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ODTOKOVÉ OTVORY
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3.2.

SHAZOVÁNÍ SÍTÍ A ŠŇŮR

NECHYŤTE SE
SHAZOVÁNÍ SÍTÍ I HÁČKŮ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ
Jemná monofilamentová síťovina se snadno zachytí o oděv, hodinky, prsteny atp. a může vás stáhnout
přes palubu. Háčky představují zřejmá nebezpečí a je nutná velká opatrnost.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Síťovina se zachytí o oděv nebo jiné předměty a vleče člena posádky přes palubu.



Člen posádky stojí na síti, zamotá se do ní a síť ho strhne přes palubu.



Háček zachytí člena posádky a natrhne mu sval nebo se zachytí kosti, nebo ho dokonce stáhne přes palubu.
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ


Odložte náramkové hodinky nebo šperky a noste vhodné rukavice.



Zbavte se toho, o co byste se mohli zachytit: zajistěte, aby na oděvu nebylo nic, o co se můžete zachytit.



Osobní vztlakový prostředek: noste osobní vztlakový prostředek, který vám těsně sedí a nemá se o co zachytit. Odložte
přívěšky.



Mějte po ruce ostrý nůž, abyste mohli odříznout lovné zařízení, pokud by se někdo zachytil do ok nebo o háček.



Stání na síti: shazování síti ze zásobníků je vhodnější než práce z nádrží na palubě, neboť na síť se nemá stoupat.



Shazovací skluz: sníží riziko zachycení při shazování ze zásobníků, neboť sítě se budou zvedat svisle, a nikoli vláčet napříč.



Ruční shazování: u šňůr je třeba se mu vyhnout. Je mnohem bezpečnější položit háčky s návnadou na smyčky šňůry a použít
shazovací skluz nebo vyhazovat šňůry ze zásobníku pomocí shazovací hole.

VYTAHOVÁNÍ SÍTÍ/ŠŇŮR

PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM
EFEKTIVNÍ VYBAVENÍ NA VYTAŽENÍ SÍTÍ JE ÚČINNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ
Zajistěte, aby byl vrátek pro vaši činnost vhodný a v dobrém stavu.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Ruka nebo paže se zachytí do vrátku.



Lovné zařízení táhne zpět a zraní členy posádky.



Lovné zařízení se smekne přes palubu.



Ovládací prvky nejsou funkční.
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3.3.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
VRÁTEK NA SÍŤ
Existují různé typy vrátků na síť, od jednoduché konstrukce otáčejícího se bubnu po složité typy s několika bubny nebo
dopravníkové typy. Pro ochranu členů posádky je důležité, aby kryty byly na svém místě.

VRÁTEK NA ŠŇŮRY
Obvykle se používá vrátek s klínovým kolem nebo vrátek s několika koly. U vrátku s klínovým kolem je důležité, aby byl uvolňovací
břit na svém místě a v dobrém stavu, jinak se šňůra z kladky neuvolní a může se ovinout a táhnout šňůru, což pro posádku
představuje vážné riziko.

TAH ZPĚT DO MOŘE
U rybolovu do sítí a na šňůry může být následkem náhlého tahu lovného zařízení zpět do moře zranění posádky. Je nutné, aby byl
vrátek udržován v dobrém stavu a lovné zařízení nebylo neúmyslně taženo zpátky ven.

ŘADIČE LAN
Používá-li se k přitažení sítí nebo šňůr na palubu řadič lana nebo závěsná kladnice, musí lovné zařízení skutečně udržet, i když se
plavidlo silně kymácí, jinak se lovné zařízení může smeknout po palubě a ohrozit posádku. Pokud se řadič lana nepoužívá, vrátek
musí snadno sledovat „položení“ lovného zařízení.



Ovladač musí být v dobrém stavu a snadno dosažitelný pro obsluhu vrátku.
Ujistěte se, že jej nepůjde spustit náhodně ani ho nebude moci zachytit lovné zařízení.



Spíše než ovládací prvky pro pouhé spuštění a zastavení by měly být namontovány ovládací prvky umožňující plynulou
regulaci otáček.

S trana 8 3

OVLÁDACÍ PRVKY
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3.4.

VYBÍRÁNÍ RYB A VNADĚNÍ ŠŇŮR

PRAVIDELNĚ ODPOČÍVEJTE
STÁLE OPAKOVANÉ ÚLOHY MOHOU BÝT NESKUTEČNĚ NUDNÉ
Úkoly, které vyžadují trvalé sevření a manipulaci pomocí prstů a zápěstí, mohou způsobit poruchy svalové
a kosterní soustavy.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Poruchy svalové a kosterní soustavy způsobené prací při vyprošťování ryb z ok síťoviny.



Zranění obličeje a očí uvolněnými háčky.



Poruchy svalové a kosterní soustavy v důsledku vnadění háčků.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
VYBÍRÁNÍ RYB
Vybírání ryb ze síťoviny nebo z háčků je odborný úkol, který vyžaduje manipulaci pomocí prstů a jejich svírání. To, pokud se
opakuje tisíckrát za den, představuje riziko poruch svalové a kosterní soustavy. Doporučují se pravidelné přestávky pomocí střídání
posádky u různých úkolů.

SBĚRAČE RYB
Existuje-li riziko zranění oka nebo tváře „vystřelenými háčky“, které
se mohou vzpříčit ve válcích sběrače a poté vylétávat velkou
rychlostí, když se „návazec“ přetrhne, měly by se nosit obličejové
štíty.

VNADICÍ ŠŇŮRY
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Rizikem jsou poruchy svalové a kosterní soustavy v důsledku tohoto
typu intenzivní práce prováděné pomocí prstů a zápěstí. Doporučují
se časté krátké přestávky, práce v pohodlné poloze bez ohýbání
a udržování rukou v teple pravidelným ponořením do teplé vody.
Důkladně si myjte ruce kvůli ochraně proti infekcím z návnad.

III-1. Manipulace s rybami (Dimitrios Damalas © Evropská unie).

RYBOLOV NA PŘÍVLAČE A MECHANIZOVANÉ SYSTÉMY

PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ; DÁVEJTE POZOR NA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
S HÁČKY

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Zranění háčky.



Poruchy svalové a kosterní soustavy.



Zranění strojním zařízením.
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3.5.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
VYBAVENÍ PRO RYBOLOV NA PŘÍVLAČE


Zajistěte, aby cívky pro rybolov na přívlače nebo navijáky gurdie na makrely byly bezpečně namontovány ve výšce, která
členům posádky umožňuje pohodlně a bezpečně je obsluhovat.



Návnady a háčky natažené napříč palubou nebo nad okrajnicí představují pro členy posádky zřejmá nebezpečí.



Ochrany nebo zábrany by měly být nainstalovány tam, kde je to vhodné.



Osoba, která obsluhuje napájené cívky pro rybolov na přívlače, musí snadno dosáhnout na ovládací prvky pro zastavení.

MECHANIZOVANÉ/ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY


Mechanizované elektronické systémy pro rybolov na přívlače smí používat pouze osoby odborně vyškolené pro bezpečné
používání takového zařízení.



Během používání musí mít správně umístěné kryty a při čištění nebo údržbě musí být zařízení izolováno od napájecího zdroje.



Může jít o jednoduchý systém využívající náhodné vnadění nebo plně mechanizovaný systém, který vnadí háčky pomocí
přesného vnadicího stroje, vytahuje a snímá ryby, čistí háčky a zakládá je na skladovací kolejnici připravené na shození.



Ať už se jedná o jednoduchý, nebo složitý systém, je nezbytné, aby posádka byla plně vyškolena v tom, jak jej obsluhovat
a čistit a jaká nebezpečí pro ni může představovat.
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MECHANIZOVANÝ RYBOLOV NA DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮRU
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4. RYBOLOV POMOCÍ DRAPÁKŮ A VÝLOŽNÍKOVÝCH VLEČNÝCH SÍTÍ

UDRŽUJTE STABILITU
DŮSLEDNĚ DBEJTE NA UDRŽOVÁNÍ ROVNOVÁHY A STABILITY
Rybolov pomocí drapáků a rybolov pomocí výložníkových vlečných sítí zde byly spojeny, protože obě
metody používají otočné sloupové jeřáby ke zvedání z paluby a poté k tažení těžkých lovných zařízení
po obou stranách plavidla. (Výjimkou jsou ta plavidla, která pracují s drapáky nebo s vlečnými sítěmi
vlečenými pomocí výložníku s použitím portálového jeřábu na zádi.)
Jedním z hlavních problémů u tohoto typu rybolovu je stabilita plavidla.
Hmotnost lovného zařízení je značná a je nutné dbát na udržení plavidla rovnoměrně vyváženého.
K problémům dochází, když se drapáky nebo síť velmi zatíží kameny nebo když se lovné zařízení zachytí
o mořské dno. Je zásadní vyhnout se přílišnému nerovnoměrnému zatěžování plavidla.
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III-2. Plavidlo pro rybolov pomocí drapáků (Sara Monteiro © Evropská
unie).

STABILITA A BEZPEČNOSTNÍ UVOLNĚNÍ

UDRŽUJTE STABILITU
ZKONTROLUJTE STABILITU A BEZPEČNOSTNÍ UVOLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Když je plavidlo poprvé vybaveno pro rybolov pomocí drapáků nebo rybolov pomocí výložníkových vlečných
sítí, musí stabilitu zkontrolovat kvalifikovaný námořní konstruktér.
Není-li stabilita dostatečná, může to způsobit převrhnutí.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
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4.1.

STABILITA
Rybolov pomocí výložníkových vlečných sítí nebo pomocí drapáků zahrnuje zvedání těžkého lovného zařízení pomocí otočných
sloupových jeřábů, což vede k vysokým klopným silám na plavidlo. Je nezbytné, aby byla stabilita řádně zkontrolována,
když je plavidlo pro tyto metody rybolovu vybaveno. Všichni, kdo mají kontrolu nad plavidlem, si musí být vědomi nebezpečí
nerovnoměrného zatížení a nutnosti vyhnout se při práci s lovným zařízením provoznímu stavu jako prázdné lodě.

BEZPEČNOSTNÍ UVOLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Aby se snížilo nebezpečí za situace, kdy se lovné zařízení zachytí o mořské dno, měly by být otočné sloupové jeřáby vybaveny
uvolňovacím zařízením, které by přeneslo zátěž z konce jeřábu na bok plavidla. Taková zařízení obvykle uvolňují vlečnou kladnici
jeřábu po laně k zábradlí hrazení paluby, a tím se značně sníží potenciální páka převrhnutí na plavidle.



Při snaze o uvolnění zapleteného lovného zařízení zajistěte, aby si všechny osoby byly vědomy nebezpečí nerovnoměrného
zatížení, které může vést k převrhnutí plavidla.



Měly by se nosit záchranné vesty, poklopy a dveře by měly být uzavřeny a orgány pobřežní stráže informovány.
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LOVNÉ ZAŘÍZENÍ ZAPLETENO NA MOŘSKÉM DNĚ
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4.2.

NAVIJÁKY, PŘITAHOVACÍ LANA A OVLÁDACÍ PRVKY

NAMONTUJTE OCHRANY
PRACUJTE BEZPEČNĚ
Namontujte ochrany nebo zábrany, vyměňte opotřebované součásti a ujistěte se, že obsluha navijáku vidí,
co se děje.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Člen posádky spadne na otáčející se naviják nebo je zachycen přitahovacím lanem a jeho ruka nebo noha vtažena do kladky.



Selhání opotřebované součásti způsobí zranění nebo smrt.



Naviják je spuštěn dříve, než člen posádky odstoupí, což vede ke zranění nebo smrti.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
NECHRÁNĚNÝ NAVIJÁK / TAHY PŘITAHOVACÍCH LAN


Ujistěte se, že je naviják náležitě chráněn tak, aby člověk, který upadne na otáčející se naviják, byl v bezpečí. Stačí jednoduché
zábradlí před navijákem, které zabrání, aby byl někdo vážně zraněn nebo zabit.



Tahy přitahovacích lan jsou nebezpečné, nejsou-li chráněny, neboť roztřepené lano může zachytit něčí kombinézu a vtáhnout
něčí paži nebo nohu do kladky.



Ochrana nebo zábrana, která zabrání kontaktu s pohybujícím se přitahovacím lanem, toto riziko odstraní.

OPOTŘEBOVANÉ SOUČÁSTI A LOVNÁ ZAŘÍZENÍ
Udržujte naviják v dobrém stavu a vybavený funkčními nouzovými vypínači, ovládacími prvky, brzdami, převody a vedením
lovného zařízení. Zajistěte, aby navíječky, kladky, otočné sloupové jeřáby, stěhy, závěsné kladnice, třmeny a přitahovací lana byly
v dobrém stavu. Opotřebované součástí a zařízení mohou náhle selhat, což vede k nehodám.
Upozornění: Všechny položky používané ke zvedání musí být testovány a hodnoceny pro bezpečnou pracovní zátěž
a každoročně zkontrolovány příslušnou osobou. (Viz modul VI.) Musí být viditelně vyznačen směr pohybu.
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NAVIJÁKU


Obsluha navijáku musí být v dobré poloze, aby jasně viděla, že členové posádky, kteří manipulují s vlečnými sítěmi / drapáky
a provádí jiné činnosti, stojí před spuštěním navijáku mimo dosah. Pokud obsluha nevidí všechny dotčené osoby, musí být
zřízen jasný systém signálů.



Ovládací prvky navijáku musí být chráněny a bezpečné proti náhodnému spuštění, například lanem nebo sítí či něčím oděvem,
který se na nich zachytí.

MANIPULACE S LOVNÝM ZAŘÍZENÍM

DRŽTE SE MIMO DOSAH
OVLÁDEJTE TĚŽKÉ LOVNÉ ZAŘÍZENÍ A NENATAHUJTE SE PŘÍLIŠ DALEKO
Těžké lovné zařízení musí být v zájmu bezpečnosti posádky vždy pod kontrolou. Když se natahujete mimo
palubu, pamatujte na svou bezpečnost.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Člen posádky rozdrcen těžkým lovným
zařízením, které se zhoupne nebo uklouzne.



Pád přes palubu při natahování se přes ni.



Zasažení kývajícím se vakem nebo
drapákem.



Těžký náklad hrozí převrhnutím plavidla.
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4.3.

III-3. Manipulace s lovným zařízením (Laurent Markovic © Evropská unie).

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
ZADRŽOVÁNÍ


Zajistěte, aby existoval účinný prostředek zadržování výložníků či drapáků, který by těžkému lovnému zařízení zabránil kývat
se, kymácet nebo klouzat po palubě a poranit členy posádky.



Zajistěte lovné zařízení proti pohybu, aby členové posádky mohli provádět opravy bez rizika zranění.

ZAHÁKOVÁNÍ ZVEDACÍHO POPRUHU


Zajistěte, aby členovi posádky nic nehrozilo, když se natahuje se přes zábradlí, aby zahákoval zvedací popruh. Lze provést
změny, díky nimž bude tato činnost bezpečnější?



Nelze-li se vyhnout naklánění přes zábradlí, měl by se nosit bezpečnostní postroj.

ZVEDÁNÍ VAKU NEBO DRAPÁKU


Zajistěte, aby existoval účinný prostředek, jak zabránit tomu, aby se vak/drapák při jeho zvedání za účelem vyprázdnění kýval
a ohrožoval posádku.



Můžete zjistit, zda vlečné sítě / drapáky obsahují nadměrné zátěže (bahno nebo kameny atp.)?
Vysoké zátěže mohou způsobit, že zvedací otočné sloupové jeřáby selžou a případně zraní členy posádky. Pokus o zvednutí
těžkého nákladu na palubu může způsobit ztrátu stability a riziko převrhnutí.



Když jsou zvedána těžká břemena, je nutné postupovat s mimořádnou opatrností a členům posádky musí být vydán pokyn,
aby se drželi stranou.
Viz související mimořádná událost v modulu IV: 11. Vyprazdňování drapáku, natahování se příliš daleko!
(pád přes palubu).
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NADMĚRNÉ ZÁTĚŽE

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

5. KOŠELKOVÝ NEVOD

MYSLETE NA BEZPEČNOST
VELKÉ SÍTĚ, VELKÉ ÚLOVKY, VELKÁ RIZIKA!
Používání košelkového nevodu k lovu pelagických druhů přináší riziko, že množství ryb v síti může ohrozit
plavidlo. Manipulace s velkou sítí s velkým množstvím ryb a zátěže související s vytažením sítě vystaví
členy posádky značným rizikům.
Viz mimořádná událost v modulu IV: 4. Úlovky pro vyšší zisky (převrhnutí).
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III-4. Plavidlo pro lov košelkovým nevodem (Sara Monteiro © Evropská unie).

POMOCNÝ ČLUN

DÁVEJTE POZOR
ČINNOSTI POMOCNÉHO ČLUNU JSOU NEBEZPEČNÉ
Spuštění a vytažení člunu může být pro všechny zúčastněné nebezpečné a posádka člunu je při nástupu
do člunu nebo při výstupu vystavena nebezpečí. Pro takové malé plavidlo existují také zřejmá nebezpečí
způsobená podmínkami na moři.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Přetržení lan/provazů nebo jejich uváznutí na kladnicích při spouštění pomocného člunu z plavidla nebo jeho vytahování na
plavidlo způsobí zranění členů posádky.



Pád přes palubu při přestupu do pomocného člunu nebo z pomocného člunu na plavidlo.



Převrhnutí pomocného člunu způsobené podmínkami na moři.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

5.1.



Plavidlo musí být řádně vybaveno pro bezpečné provedení spuštění a vyzvednutí pomocného člunu. Navijáky, zdvihací
portálové jeřáby a všechna lana, provazy, kladky, kladnice atd. musí být udržovány v dobrém stavu.



Na pomoc bezpečnému nalodění pomocného člunu a vylodění z něj by měla být instalována vhodná plošina nebo žebřík, který
by členům posádky umožnil bezpečně nastoupit do člunu a vystoupit z něj.



Zábradlí nebo podpěra ve vhodné výšce na pomocném člunu, která poskytuje možnost přidržet se, umožní osobám znovu
získat rovnováhu, jakmile budou ve člunu.



Naloďování osoby do pomocného člunu nebo vyloďování z něj by mělo být bedlivě sledováno z kormidelny a lidmi, kteří se
zabývají pomocným člunem, aby bylo možné neprodleně jednat, pokud by osoba spadla.



Všechny osoby pracující na palubě plavidla, a zejména ty, které se zabývají pomocným člunem, musí nosit osobní vztlakový
prostředek.



Musí existovat rádiové spojení mezi plavidlem a pomocným člunem.



Pomocný člun by měl být vybaven vztlakovými oddíly tak, aby se nepotopil, ani když je zaplaven.

III-5. Plavidlo pro lov košelkovými nevody nesoucí pomocný člun (Jean-Noël Druon © Evropská unie).
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

5.2.

NAVIJÁKY, VRÁTKY, JEŘÁBY, LANA A ZVEDACÍ VÝBAVA

BUĎTE VELMI OPATRNÍ
VYTAHOVÁNÍ A ZVEDÁNÍ
Práce s navijáky, vrátky, jeřáby atd. jsou obecně odpovědné za vážné pracovní úrazy. U práce s košelkovým
nevodem zvyšuje množství ryb, s kterými se manipuluje, jak při vytahování podběrákem ze sítě, tak
v nádobách při vykládce pravděpodobnost takových úrazů.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Lana nebo zvedací výbava se při zatěžování přetrhnou a šlehnou zpět, přičemž zraní členy posádky.



Lana se přetrhnou, když se překryje úchyt lana a lano zadrhne se v navijáku nebo vrátku.



Oblečení nebo končetiny vtažené do kladek, vrátků nebo válců.



Upuštění břemen při zvedání, což usmrtí nebo zraní členy posádky.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
ÚDRŽBA


Všechno vybavení a lana se musí pravidelně kontrolovat a udržovat v dobrém stavu.



Lana, která utrpěla značný oděr, je nutné vyměnit.



Lana vystavená slunečnímu záření je třeba pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.



Zajistěte, aby všechna zdvihací zařízení byla vhodná pro zvedanou zátěž (viz oddíl Pracovní zařízení v modulu VI).

OPATŘENÍ PRO PLAVIDLO


Kde je to vhodné, instalujte zábradlí nebo zábrany, aby bránily pádu osob na pohybující se provazy/lana nebo zařízení.



Instalujte samonapínací vrátek zatahovacích šňůr, abyste zamezili riziku, že se člen posádky zachytí do vrátku.



Zvednutí „sušicích“ válců mimo hrazení paluby snižuje riziko, jemuž jsou členové posádky vystaveni.



Pro zajištění bezchybné a jasné komunikace instalujte interní komunikační systém mezi kormidelnou a hlavními prostorami na
palubě.



Nouzové vypínače palubních strojních zařízení na palubě.



Nouzové vypínače palubních strojních zařízení v kormidelně.



Instalujte ovládací prvky umožňující plynulou regulaci otáček, nikoli pouze spuštění a zastavení.
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OPATŘENÍ PRO POSÁDKU


Když pracujete na palubě, noste osobní vztlakový prostředek.



Noste správné osobní ochranné prostředky: nepromokavou kombinézu, rukavice, vysoké boty a bezpečnostní přilbu.



Nenoste šperky, řetízky, náušnice, náramkové hodinky atd., které se mohou zachytit do sítí.



Stůjte stranou od činností, pokud se jich přímo neúčastníte.



Nestůjte pod zavěšeným břemenem.



Nezakrývejte výhled obsluze navijáku nebo jeřábu.



Věnujte pozornost tomu, co se děje, neboť rozptýlení může být smrtelné.



Ujistěte se, že rozumíte všem signálům rukou, které se používají.

SKLADOVÁNÍ ÚLOVKŮ, STABILITA PLAVIDLA A VOLNÝ POHYB PO PLAVIDLE

NEPŘETĚŽUJTE PLAVIDLO
ZKONTROLUJTE STABILITU A ODTOKOVÉ OTVORY
Mohou být chycena velká množství ryb a jejich uložení může zabrat všechen dostupný prostor na plavidle.
Je nezbytné zvážit stabilitu plavidla a bezpečnost posádky, která se po plavidlu velmi omezeném nádržemi
nebo nádobami s rybami musí pohybovat.

NEBEZPEČÍ A DŮSLEDKY


Přetížení, volný bok plavidla je zmenšen a plavidlo
se převrhne.



Účinek volné hladiny ryb na palubě; převrhnutí
plavidla.



Nádoby nejsou správně umístěny a zajištěny;
převrhnutí plavidla.



Volný pohyb posádky je omezen; uklouznutí,
zakopnutí a pády.



Členové posádky stojící na víkách nádob jsou nad
ochranou zábradlí hrazení paluby.



Osvětlení není ve všech palubních prostorách
dostatečné.

MODUL III • RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

5.3.

III-6. Spousta ryb, ale jaká stabilita? (Sara Monteiro © Evropská unie).



Vůdci plavidla musí znát nosnost plavidla s ohledem na jeho stabilitu a nepřetěžovat je. Nejsou-li k dispozici záznamy
z minulosti o bezpečném provozu, je nutné stabilitu posoudit.



Je-li zvažována dodatečná nosnost nebo nová metoda ukládání, jako např. nádoby, mělo by být provedeno posouzení stability
za účelem ověření, že plavidlo bude stabilní.



Nádrže na palubě by měly mít mezistěny, aby se zabránilo „účinku volné hladiny“, kterou by množství ryb mohlo vytvořit.
Obdobně musí mít mezistěny podpalubní prostor.



Nádoby musí být bezpečně umístěny, aby nedocházelo ke klouzání a nebylo způsobeno převrhnutí plavidla.



Měly by být vybudovány bezpečné přístupové
trasy, aby posádce umožnily bezpečný přístup do
hlavních prostor plavidla.



Stojí-li členové posádky nad výškou zábradlí, měli
by být vybaveni záchytným lanem.



Osvětlení ve všech prostorách musí být dostatečné.

III-7. Ryby uložené v zásobnících (Themistoklis Papaioannou © Evropská unie).
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KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Modul IV • Skutečné případy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VYHNĚTE
SE TVRDÝM
LEKCÍM

PŘÍ LIŠ VEL KOU
DŮ VĚR NÁ ZNA LOS T – MŮ ŽET E MÍT
NU
SEB EJI STOTU | NAJ ETÍ NA MĚ LČI
VID LA PRO LOV
NÁH RAD NÍ DÍLY | PŘE VRH NU TÍ PLA
POM OCÍ DRA PÁK Ů
NU TÍ
PÁD OSO BY PŘE S PAL UBU | UTO
VRH NU TÍ
ÚLOVKY PRO VYŠ ŠÍ ZIS KY | PŘE

NU
NEV YSPALO ST | NAJ ETÍ NA MĚ LČI
VEN Í DO VRŠ Í) |
ZAC HYC ENÍ SM YČKOU LAN A (LO
POR ANĚ NÍ CHO DID LA
LA | ZAP LAV ENÍ,
MOTOR, SRD CE VAŠ EHO PLAVID
PŘE VRH NU TÍ A SM RT
| ZRA NĚN Í HLAVY
ZAS AŽE NÍ KÝVAJÍ CÍM SE VAK EM
NĚN Í PAŽ E
VTA ŽEN Í DO NAV IJÁ KU SÍT Í | ZRA
DN O
MY SLE TE NA PAL IVO | NAJ ETÍ NA
AHOVÁN Í SE PŘÍ LIŠ
VYP RAZ DŇ OVÁ NÍ DRA PÁK U, NAT
DAL EKO! | PÁD PŘE S PAL UBU
, PŘE VRH NU TÍ A ÚM RTÍ
KON TRO LA STA BIL ITY | ZAP LAV ENÍ
STR OJOVN Ě
ELE KTR ICK Ý SYS TÉM | POŽ ÁR VE
TRN Í
RYB OLOV O SAM OTĚ? – BUĎTE OPA
| TĚL ESN Á ZRA NĚN Í
14.1. ZAC HYC ENÍ POD NAV IJÁK EM
LA
14.2. NEZ VĚS TNÝ VŮD CE PLAVID

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

1. DŮVĚRNÁ ZNALOST – MŮŽETE MÍT PŘÍLIŠ VELKOU SEBEJISTOTU | NAJETÍ NA MĚLČINU

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
PLÁNUJTE SVOU PLAVBU
Lidská chyba je příčinou mnoha nehod, zvláště jde-li o navigaci. Vítr a příliv a odliv mohou plavidlo ovlivnit,
takže používejte všechny dostupné prostředky, abyste se ujistili, že jste, kde si myslíte, že jste!

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Jedenáctimetrové plavidlo pro lov pomocí vlečných sítí pracovalo v Černém moři, v oblasti, kde je v rozlehlé deltě prostorná
mělčina, která sahá zhruba 15 kilometrů od břehu. Plavidlo již mnoho let provozoval stejný vůdce plavidla a splňovalo
všechny požadavky úřadů.
Silný slapový proud, ale běžná plavba: Jednoho večera ve 22:00 plavidlo vyplulo s osmi členy posádky na palubě.
Slapový proud dosahoval asi pěti uzlů a byla snížená viditelnost. Po čtyřech hodinách rybolovu vyplulo plavidlo na zpáteční
cestu do přístavu. Viditelnost se zlepšila, ale stále byl silný slapový proud. Celá posádka byla v kajutě a vůdce plavidla
zůstal sám v kormidelně.
Důvěrně známé okolí: Plavidlo nebylo daleko od přístavu a po hodině uviděl vůdce plavidla přístavní maják. Jelikož
oblast velmi dobře znal, vypnul hloubkoměr a pokračoval směrem k přístavu. Avšak když už bylo docela blízko přístavu,
plavidlo najelo na mělčinu.
Plavidlo vyslalo volání „Mayday“ a místní pobřežní hlídka dostala všechny bezpečně z lodi. Náklady na záchranu, opravy
plavidla a čas ztracený pro rybolov však byly obrovské.

NEBEZPEČÍ

OCHRANA

Samolibost vůdce plavidla.

Plánování plavby.

Vypnuté přístroje.
Silný slapový proud.
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PONAUČENÍ


Používejte plánování plavby a všechno dostupné vybavení ke sledování své polohy.



Zkušenosti i elektronické pomůcky lze při práci velmi dobře využívat zároveň, ale naprosté spoléhání jen na jeden
z těchto dvou prvků může vést ke katastrofě.

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
HLEDEJTE VŠECHNY MOŽNÉ PROBLÉMY!
Když provádíte jakékoli změny plavidla, přemýšlejte pečlivě o všech možných situacích a proveďte
posouzení rizik rybolovných činností, abyste byli připraveni na jakékoli obtíže, ke kterým může dojít.
Zachycení může i za klidných podmínek způsobit převrhnutí.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Necelých 12 metrů dlouhé plavidlo pro lov pomocí vlečných sítí na zádi nebo lov hřebenatek pomocí drapáků bylo v rodině
po 20 let a bylo dobře vedené a ziskové.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

2. NÁHRADNÍ DÍLY | PŘEVRHNUTÍ PLAVIDLA PRO LOV POMOCÍ DRAPÁKŮ

S vědomím důležitosti bezpečnosti: Vlastník plavidla si uvědomoval důležitost bezpečnosti a trval na tom, aby
nafukovací záchranné vesty byly snadno dostupné v kormidelně a aby všichni členové posádky měli absolvovány
bezpečnostní kurzy. Na plavidle byl nainstalován záchranný vor pro čtyři osoby s hydrostatickým uvolňovacím zařízením, jakož
i bezpečnostní polohový maják, který každou hodinu odesílal polohu a kurz plavidla. Tento polohový maják zahrnoval čtyři
osobní poplašná zařízení, která měli nosit členové posádky; ta by vysílala varování, pokud by člen posádky spadl přes palubu.
Provedené změny: Plavidlo bylo vybaveno jak pro rybolov vlečnými sítěmi na zádi, tak pro rybolov pomocí drapáků,
a když bylo naposledy změněno pro rybolov pomocí drapáků, dvě z hlavních kladnic přitahovacích lan byly nahrazeny
kladnicemi s menším hrdlem.
Klidné podmínky: Plavidlo plulo na loviště zhruba devět hodin a lovilo za velmi klidných podmínek s nepatrným
vzdouváním. Slapový proud dosahoval asi dvou uzlů a vědělo se, že dosáhne čtyř uzlů. Vůdce plavidla však na těchto
lovištích pracoval mnohokrát předtím a lov byl dobrý. V 16:30 drapáky narazily na členité dno a plavidlo zpomalilo. Otáčky
motoru se zvýšily, ale brzy poté se drapáky začaly zachytávat. Vůdce plavidla pokaždé plavidlem pohnul a zachycení se
uvolnilo.
Konečné zachycení: V 16:35 se zachytil drapák na levoboku, příď plavidla se otočila do jeho směru a plavidlo zaujalo
20° náklon na levobok. Vůdce plavidla zvolil neutrál, ale náklon se zvýšil vlivem silného slapového proudu a příď se dále
stáčela na levobok. V tom okamžiku byl jeřáb na levoboku již pod vodou a jeřáb na pravoboku postupně stoupal nahoru,
jak se náklon zvětšoval. V rychle se měnící situaci si vůdce plavidla nevzpomněl na použití mechanismu rychlého uvolnění,
jenž by upustil kladnice jeřábu na bok plavidla a snížil by náklon.
Zhoršení situace: V 16:38 se přitahovací lano na pravoboku zamotalo kolem nosníku podpírajícího vykládací rameno
a to způsobilo, že se rameno zhouplo na levobok. V témže okamžiku sklouzlo na levobok sedm pytlů hřebenatek z blízkosti
poklopu. Vůdce plavidla rozpoznal, jak vážná situace je, a pokusil se uvolnit obě přitahovací lana z bubnů navijáků.
Třmeny spojující přitahovací lana však nemohly projít skrze nedávno vyměněné kladnice. Byl zapálen plynový řezací hořák
s úmyslem přeříznout přitahovací lana, ale náklon překročil 45°, což způsobilo rychlé zaplavení skladu sítí otevřeným
poklopem.
Posádka naskákala do vody a vůdce plavidla se probojoval zpět do kormidelny, aby vyslal volání o pomoc. VKV vysílačka
však naneštěstí vypadla, než to mohl udělat, a na tlačítko DSC nedosáhl. Na přenosný radiový přijímač/vysílač VKV dosáhl,
ale zase mu vypadl, dříve než mohl vysílání volání o pomoc dokončit. Když už mu nic jiného nezbývalo, skočil vůdce
plavidla do vody za svou posádkou.

Zachráněni polohovým majákem: Jelikož plavidlo bylo nyní pod hladinou, na palubě umístěný automatický polohový
maják neprovedl své každohodinové vysílání. Toto selhání pak bylo předáno pobřežní hlídce, která upozornila místní
záchranný člun, který náhodou cvičil v dotyčné oblasti. Posádka byla vyzvednuta v 17:57 zcela bez úhony.
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Žádné záchranné vesty: Nikdo z nich neměl záchrannou vestu ani osobní vztlakový prostředek, protože nebyl čas
vyzvednout je z kormidelny, kde byly uložené.
Po asi pěti minutách ve vodě se záchranný vor nafoukl a volně plaval. Posádce se podařilo dostat se k záchrannému voru
a vytáhnout se do něj. To trvalo asi 20 až 25 minut, a poté začali kontrolovat vybavení a neporušenost záchranného voru,
jak je to naučili v kurzu přežití na moři.

NEBEZPEČÍ
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MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

Nevhodná náhrada (kladnice vlečné
sítě se zmenšenou velikostí hrdla).

OCHRANA
Plavidlo vybavené EPIRB a záchrannými
prostředky.
Včasné záchranné služby.

PONAUČENÍ


Tato mimořádná událost názorně prokazuje, jak rychle může situace „zachycení“ vést i za klidných podmínek
k převrhnutí a potopení.



Vždy pečlivě zvažte možné důsledky jakýchkoli změn, které provedete na rybářské výstroji.



Proveďte posouzení rizik možných nebezpečí a jak je můžete zvládat.



Zvažte brzké použití „systémů rychlého uvolnění“, neboť tím by se významně snížilo klopné zatížení plavidla.



Při práci na palubě by se měly nosit osobní vztlakové prostředky. V nouzové situaci není nikdy čas vyzvednout je
z kormidelny.



To, že vezli záchranný vor se samočinným uvolněním, umožnilo posádce přežít do záchrany.



EPIRB nebo, jako v tomto případě, systém ohlašování polohy je nezbytný pro upozornění záchranných služeb.



Zamezte zaplavení otevřeným poklopem – na moři, nebo když se nepoužívají, udržujte poklopy uzavřené.

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
VŽDY NOSTE SVŮJ OSOBNÍ VZTLAKOVÝ PROSTŘEDEK!
Při přípravě na vplutí do přístavu za klidných podmínek nikdo nečeká, že přijde o život!

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Těsně před svítáním a velmi blízko u pobřeží Cádizu (zhruba 2–3 míle), když se na plavidle pro lov košelkovým nevodem
ukládalo lovné zařízení a konaly přípravy na vplutí do nejbližšího přístavu, spadl člen posádky přes palubu. Předpokládá
se, že se rybář neúspěšně pokoušel přesunout z plavidla na pomocný člun, ale ani vůdce plavidla, ani posádka si toho
nepovšimli. O pár minut později (10–15), když si posádka rybářovo zmizení uvědomila, už bylo na jeho záchranu příliš
pozdě, i když povětrnostní podmínky v dotyčném místě byly ideální. Rybář neměl oblečenou povinnou záchrannou vestu.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

3. PÁD OSOBY PŘES PALUBU | UTONUTÍ

NEBEZPEČÍ
Nenošení osobního vztlakového prostředku.
Žádný dohled při přesunu muže na člun.

OCHRANA
Chystáte-li se k nebezpečnému činu, sdělte své úmysly jiným členům posádky.
Noste osobní vztlakový prostředek.
Včasné záchranné služby.

PONAUČENÍ


před pokusem o přesun snižte rychlost nebo zastavte plavidlo,



vždy noste osobní vztlakový prostředek,



nejméně jeden člen posádky musí udržovat vizuální kontrolu osoby, která se snaží nalodit do člunu,



je-li to proveditelné, použijte rádiové spojení mezi člunem a plavidlem.
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Jakýkoli přesun na člun před vplutím do přístavu je nebezpečný, nejsou-li zvážena tato opatření:

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

4. ÚLOVKY PRO VYŠŠÍ ZISKY | PŘEVRHNUTÍ

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
BEZMYŠLENKOVITÉ ZMĚNY ČASTO VEDOU K NOVÝM PROBLÉMŮM!
Když provádíte jakékoli změny plavidla, přemýšlejte pečlivě o všech možných situacích a proveďte
posouzení rizik rybolovných činností, abyste byli připraveni na jakékoli obtíže, ke kterým může dojít.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Čtrnáctimetrové plavidlo pro lov košelkovými nevody pracovalo kolem 15 let úspěšně v černomořském rybolovu sardele
obecné. Úspěšný počin: Sardelí bylo předchozí rok spousty a plavidlo vydělalo pěkné peníze, které vůdce plavidla a vlastník
v jedné osobě investoval do zvětšení plavidla na 16,99 metru.
Delikátní rozhodnutí: Následující sezona nezačala dobře, protože hejn sardelí bylo málo a byla roztroušená. Po několika
chabých výjezdech se vůdce plavidla rozhodl prodloužit délku sítě, aby byl schopen lovit na větší ploše, a tak ulovit více ryb.
Přichází bouře: Posádka zahájila v přístavu úkol opatřit větší síť lanovím.
Opatřování lanovím potrvá několik dní, ale jelikož předpověď říká, že během příštích čtyř dnů bude bouře, nemělo dojít ke
ztrátě času pro rybolov. Po pěti dnech byla síť hotová, a jelikož se snížila rychlost větru, rozhodl se vůdce plavidla vyjet na
moře, ačkoli slapové proudy byly silné.
Zpátky na rybách: V 16:05 plavidlo vyplulo z přístavu s osmi členy posádky. Severní vítr ochladil moře a hejna sardelí
byla nyní hustší. Pomocí sonaru nalezl vůdce plavidla dobré hejno a vydal pokyn shodit síť.
Byl to závod s jinými loděmi, protože první plavidlo, které vyloží, dosáhne za sardele nejlepší ceny. V 18:00 byl spuštěn
malý člun a plavidlo obkroužilo hejno sítí. Bylo to velké hejno a vůdce plavidla byl rád, že zvětšil síť, takže byl schopen jej
pojmout. Neodhadl však hloubku hejna.
Vytažení sítě: V 18:15 byl spuštěn vrátek na síť. Vytahoval síť, zatímco posádka ji ukládala ke skladování na levoboku.
Malý člun odtahoval plavidlo od sítě z levoboku a slapový proud přicházel od severu.
Síť v lodním šroubu: Po několika minutách se síť zapletla do šroubu plavidla, ale nikdo si toho okamžitě nepovšiml,
protože plavidlo ovlivňoval silný slapový proud. Síť nakonec šroub zastavila a zablokovala motor. Příď plavidla se otočila na
levobok a plavidlo bylo slapovým proudem tlačeno bočně. Vůdce plavidla nařídil malému člunu změnit směr plavidla, ale to
bylo neúspěšné.
Břemeno příliš velké: Úlovek v síti byl příliš velký a rameno jeřábu neslo velkou zátěž, až náhle selhalo. Plavidlo
se naklonilo na pravobok a síť již uložená na levoboku sklouzla na pravobok a zvětšila náklon. Síla slapového proudu
překonala stabilitu plavidla a plavidlo se převrhlo.
Žádné záchranné vesty: Vůdce plavidla ani posádka neměli čas obléct si záchranné vesty a všichni skončili v moři bez
čehokoli, co by je udržovalo na hladině. Malý člun však upustil své tažné lano a spěchal k nim, aby vyzvedl sedm členů
posádky.
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Vůdce plavidla zemřel: Osmý muž, vůdce plavidla, byl nezvěstný a již nikdy jej nenalezli.

NEBEZPEČÍ
Zvětšení sítě za účelem dosažení vyššího zisku přináší také zvýšené riziko.
Nikdo neměl osobní vztlakový prostředek.

OCHRANA
Proveďte posouzení rizik před a po provedení změn.
Celá posádka musí nosit osobní vztlakový prostředek.
Zajistěte, aby byly pravidelně prováděny nácviky nouzových situací.
Včasné záchranné služby.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

Silný slapový proud.



Zajistěte, aby vaše plavidlo zvládalo podmínky.



K převrhnutí může za silného slapového proudu dojít tak snadno.



Jakmile ztratí pohon, je plavidlo vydáno na pospas slapovému proudu!



Vždy pečlivě zvažte možné důsledky jakýchkoli změn, které provedete na lovném zařízení. Nepřesáhněte schopnosti
svého plavidla.



Proveďte posouzení rizik rybolovné činnosti a určete možná nebezpečí a jak je můžete zvládat.



Všichni by měli nosit osobní vztlakový prostředek.



Pravidelně se musí provádět školení a cvičení, jak řešit nouzové situace.
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PONAUČENÍ

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

5. NEVYSPALOST | NAJETÍ NA MĚLČINU

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
VŠICHNI, DOKONCE I RYBÁŘI, POTŘEBUJÍ ODPOČINEK!
Únava vás může zabít. A i když nikdo není zabit nebo vážně zraněn, následky přílišné únavy a následného
úrazu nebo usnutí v kormidelně mohou být velmi drahé a může být ztraceno velké množství času pro
rybolov. Pár hodin strávených spánkem může být dobrá investice.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Dilema: Vůdce 10metrového plavidla „na hraně“, pro lov krevet pomocí vlečných sítí, byl svědkem v případu před soudem
a musel být během dne u soudu. Začala však sezona krevet a on potřeboval být na moři a lovit, dokud bylo možné vydělat
slušné peníze. Vůdce plavidla byl zaměstnancem vlastníků plavidla a kromě něj byla na palubě tříčlenná posádka.
Dva ze členů posádky byli cizí státní příslušníci a třetím byl zeť vůdce plavidla.
Časová tíseň: Aby nikoho nezklamal, vůdce plavidla se rozhodl přes den účastnit se jednání soudu a na lov jezdit v noci.
Dařilo se mu spát tak dvě hodiny denně a vlastníci plavidla neudělali nic, aby ulehčili jeho pracovní zátěž, přestože o situaci
věděli.
Stalo se, co se muselo stát: Po čtyřech dnech vůdce plavidla usnul v kormidelně, když se plavidlo po celonoční plavbě
vracelo do přístavu. Celá posádka byla v palubním přístřešku a zpracovávala krevety. Byl zapnutý autopilot a loď se hnala
na plný plyn plavební dráhou do přístavu, tou, kterou používají vysokorychlostní trajekty, a narazila do dobře označené
osamocené skály asi půl míle (necelý kilometr) od přístavu.
Nikdo nebyl zraněn, pouze vysoké náklady: Naštěstí nebyl nikdo zraněn a plavidlo uvízlo na místě na skále. Loď byla
vážně poškozena a opravy znamenaly, že byla mimo provoz celé týdny.

NEBEZPEČÍ
Nadměrná pracovní zátěž vedla k únavě.
Rybářská sezona a vlastníci vystavili vůdce plavidla příliš velkému tlaku.
Nebylo instalováno žádné hlídkové poplašné zařízení.

OCHRANA
Dostatečný odpočinek musí být součástí vašeho plánovacího kontrolního seznamu před každým rybářským výjezdem.
Celá posádka musí nosit osobní vztlakový prostředek.
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PONAUČENÍ


Únava je něco, co nelze ignorovat. Kumulovaná únava narůstá a každý na plavidle je vystaven ohrožení.



Hlídkové poplašné zařízení by možná zabránilo mimořádné události, ale není náhradou za dostatečný odpočinek.



Vlastníci plavidla si byli vědomi tlaku na vůdce plavidla, a přesto ho nechali, aby dál lovil, a neudělali nic, aby ulehčili
jeho pracovní zátěž. Mohl být zaměstnán zastupující vůdce plavidla.



Nedostatek odpočinku stál spoustu peněz v opravách plavidla a času ztraceném pro rybolov. Mohl velice snadno stát
i životy.

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
POZOR NA SMYČKY!
Shazování vrší je skutečně nebezpečná práce.
Držte se stranou lan vinoucích se po palubě jako hadi!

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Zachycení lanem: Dva členové posádky právě začali shazovat šňůru vrší, když se jednomu z nich zachytilo do smyčky
lana chodidlo. Jak byl muž tažen k boku plavidla, křičel, a vůdce plavidla v kormidelně rychle uvedl plavidlo do pohybu vzad,
aby lanu trochu odlehčil. To umožnilo, aby muže, který byl ve skutečném nebezpečí, že bude stažen přes palubu, zachytil
jiný člen posádky. Ten byl pak schopen uvolnit lano kolem chodidla muže, zatímco vůdce plavidla lodí manévroval tak, aby
lano s vršemi odlehčoval.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

6. ZACHYCENÍ SMYČKOU LANA (LOVENÍ DO VRŠÍ) | PORANĚNÍ CHODIDLA

Zraněn, ale v bezpečí: Muž si těžce pohmoždil chodidlo a bylo nutné ho letecky přepravit z plavidla, aby byl ošetřen
lékařem. V době mimořádné události neměl nikdo z mužů (na palubě) oblečen, osobní vztlakový prostředek.

NEBEZPEČÍ
Žádné oddělení lana a posádky.
Nikdo neměl osobní vztlakový prostředek.

OCHRANA
Vůdce plavidla si musí vizuálně udržovat přehled o všech činnostech na palubě.
Při posouzení rizik by měly být zváženy ochranné prostředky na palubě (měla být instalována zábrana mezi lanem
a posádkou).
Při práci na palubě musí všichni členové posádky nosit osobní vztlakové prostředky.



Tento rybář přežil a mohl vyprávět příběh, jak se při shazování chytil do smyčky.



Rychlé reakce vůdce plavidla a člena posádky mu zachránily život.



Plánujte provoz na plavidle tak, abyste členy posádky oddělili od nebezpečí.



Mějte plán opatření, co dělat v takových nouzových situacích.



Při práci na palubě by se měly nosit osobní vztlakové prostředky.
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PONAUČENÍ

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

7. MOTOR, SRDCE VAŠEHO PLAVIDLA | ZAPLAVENÍ, PŘEVRHNUTÍ A SMRT

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
ŘETĚZEC UDÁLOSTÍ? NEBO SNAD ŘADA SELHÁNÍ?
Za špatných podmínek na moři není žádný prostor pro selhání. Selhání motoru může vést k zaplavení,
převrhnutí a smrti.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Při návratu z rybářského výjezdu za špatných podmínek na moři selhal motor a plavidlo přišlo o veškerý pohon.
Převrhnutí: Plavidlo bez pohonu bylo unášeno bokem k vlnám, silně se kymácelo a nabíralo na palubu velká množství
vody, kterou nebylo jak vyčerpat. Když množství vody přesáhlo stabilitu plavidla, plavidlo se převrhlo.
Utonutí: Ze čtyř mužů na palubě pouze JEDEN dokázal doplavat na pevninu, ostatní tři utonuli. Nikdo neměl oblečenou
záchrannou vestu a dva ze tří záchranných kruhů, které plavidlo neslo, byly uvázány ve své poloze a nevyplavaly!

NEBEZPEČÍ
Žádný plán údržby pro motor.
Žádný prostředek k ukotvení.
Nikdo neměl osobní vztlakový prostředek.
Žádná metoda, jak použít plovoucí kotvu k nasměrování přídě proti větru.

OCHRANA
Vypracujte rozvrh údržby motoru a provádějte jej.
Mějte na palubě záchranný vor a záchranné prostředky.
Všichni členové posádky musí nosit osobní vztlakový prostředek.

PONAUČENÍ
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Původní selhání motoru vedlo k vážnější situaci, která způsobila tři oběti na životech. Prvním selháním byla nejspíš údržba
motoru, která vedla k selhání motoru. Ponaučení, která je třeba zvážit:


Provádějte pravidelně údržbu motoru a s ním spojeného vybavení.



Všechny osoby musí nosit osobní vztlakový prostředek.



Měla by být k dispozici a připravená k použití kotva nebo vlečná kotva.



Zajistěte, aby odtokové otvory byly udržovány bez překážek a všechny vodotěsné dveře a poklopy byly uzavřené.



Mějte na palubě nouzové čerpadlo a vycvičte se v jeho používání.



Vozte záchranný vor a další záchranné prostředky.

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
OVLÁDEJTE KÝVAJÍCÍ SE BŘEMENA
Zavěšená břemena, nejsou-li zajištěna, mohou způsobit vážnou nehodu, a to i za pěkného počasí!

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

8. ZASAŽENÍ KÝVAJÍCÍM SE VAKEM | ZRANĚNÍ HLAVY

IV-1. Kývající se vak (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Evropská unie).

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Plavidlo pro lov pomocí vlečných sítí na zádi, 14 m dlouhé, se třemi muži posádky, lovilo humra severského 20 mil (cca
32 km) od pobřeží. Klidné podmínky: V pozdním červnovém odpoledni, za velmi klidných podmínek na moři, vytahovala
posádka naposled v ten den sítě. Vůdce plavidla byl v kormidelně, odkud ovládal horní naviják sítí, a dva členové posádky
byli na palubě, aby manipulovali s vlečnou sítí. Protože bylo zřejmé, že byl pouze malý úlovek (asi 150 kg), byla vlečná
síť prostě navinuta na naviják sítí a vak (kapsa sítě) zavěšen nad palubou pomocí navijáku sítí. Zatímco vak visel mezi
navijákem a rybářskou palubou, jeden ze dvou členů posádky se přiblížil s cílem uvolnit uzel kapsy sítě, aby vyprázdnil
úlovky na palubu.
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Nečekaná událost: Moře bylo hladké jako sklo a loď se prakticky vůbec nekymácela, ale přídní vlna kolem plujícího
plavidla pro lov pomocí vlečných sítí způsobila nečekaný náhlý pohyb plavidla a vak s rybami se zhoupl směrem
k muži a srazil ho dozadu. Uhodil se tvrdě do hlavy o hrazení paluby, přičemž upadl do bezvědomí. Později mu bylo
diagnostikováno, že utrpěl otřes mozku.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY
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NEBEZPEČÍ

OCHRANA

Neočekávaná vlna od plavidla pro lov pomocí
vlečných sítí, které proplouvalo kolem.

Upozorňujte ty, kteří pracují na palubě, na každé kolem plující
plavidlo.
Noste osobní ochranné prostředky a osobní vztlakové
prostředky.

PONAUČENÍ


Před výjezdem zabezpečte všechna břemena, která by se v důsledku pohybu plavidla mohla pohybovat.



Instalujte vhodné prostředky omezující výkyvy vaku.



Určitý systém, jako např. hák s posuvnou rozsochou, umožňuje otevřít kapsu sítě z určité vzdálenosti.



Při nepříznivém počasí položte vak na palubu, nežli jej otevřete.



Pracujete-li na palubě plavidla pro lov pomocí vlečných sítí nebo drapáků, vždy noste ochrannou přilbu, která ochrání
vaši hlavu, kdybyste upadli nebo byli něčím udeřeni.



Za pěkného počasí musí kormidelník upozornit posádku na možný náhlý pohyb plavidla způsobený kolem proplouvající
lodí.

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
NOUZOVÉ VYPÍNAČE A MÍSTNÍ OVLÁDACÍ PRVKY
Nevidí-li obsluha navijáku jasně členy posádky, kteří pracují v blízkosti navijáku sítí, měl by být v místě, kde
na něj snadno dosáhnou dotčené osoby, instalován místní ovladač nebo nouzový vypínač.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Loď, 14metrové plavidlo pro lov pomocí vlečných sítí na zádi s palubním přístřeškem obsluhované pětičlennou posádkou,
lovila dva dny, když došlo v šest hodin ráno, těsně před rozbřeskem, k mimořádné události.
Mladý člen posádky: Vůdce plavidla ovládal z můstku naviják sítí, který vytahoval vlečnou síť. Čtyři členové posádky
byli na rybářské palubě, dva na každé straně navijáku sítí, a naváděli vlečnou síť do navijáku. Mladý člen posádky s pouze
dvouměsíční zkušeností byl spolu s jiným členem posádky na levoboku. Úkol nebyl považován za zvláště obtížný nebo
nebezpečný, a tak nikdo nepřemýšlel o nedostatku zkušeností mladého člena posádky.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

9. VTAŽENÍ DO NAVIJÁKU SÍTÍ | ZRANĚNÍ PAŽE

Chycen do sítě: Spodní lano a horní žíně vlečné sítě se přibližovaly do navijáku, když se mladému členu posádky, který
tlačil síť příčně, zachytila ruka do síťoviny, která byla tíhou velmi napjatá, a byl tak tažen sítí směrem k navijáku.
Aniž by věděl: Vůdce plavidla kvůli hlučnému prostředí neslyšel výkřiky a vzhledem ke špatnému výhledu, který měl na
rybářskou palubu, nezastavil naviják okamžitě. V důsledku toho si mladý člen posádky zlomil ruku.

NEBEZPEČÍ

OCHRANA

Špatný výhled ze stanoviště
obsluhy.

Zřiďte místní nouzový vypínač.

Hlučné prostředí.

Sledujte práci nezkušených členů posádky a pomáhejte jim.

Poskytněte vhodnou odbornou přípravu a upozorněte na nebezpečí.
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Zaveďte jasnou komunikaci mezi kormidelnou a posádkou na palubě.

PONAUČENÍ
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Co se plavidla týče:


Pokud je naviják sítí ovládán z kormidelny, musí odtud být dobrý výhled na členy posádky manipulující s lovným
zařízením.



Komunikace mezi kormidelnou a palubou by měla být dobrá.



Není-li výhled z kormidelny dobrý, mělo by být v blízkosti navijáku sítí, kde bude mít obsluha dobrý výhled, umístěno
duplikátní ovládání.

Ohledně posádky:


Posádka by neměla manipulovat se sítěmi v přílišné blízkosti navijáku sítí; je-li takový zásah nutný, svěřte jej
zkušenému členu posádky.



Nouzový vypínač by měl být umístěn tam, kde na něj snadno dosáhnou osoby zabývající se manipulací se sítěmi.



Kapacita navijáků by měla být dostatečná pro sítě, které se na nich skladují.



Otázky hluku a osvětlení by měly být plně zváženy ve fázi návrhu plavidla.



Poučte a přesvědčte členy posádky, že z hlediska bezpečnosti neexistují při činnostech s lovným zařízením žádné
nedůležité úkoly.

MYSLETE NA PALIVO | NAJETÍ NA DNO

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
PŘED VYPLUTÍM SE UJISTĚTE, ŽE MÁTE DOSTATEK PALIVA!
Zkontrolujte množství paliva a ujistěte se, že vám stačí na zamýšlenou plavbu a máte i rezervu pro případ,
že by k něčemu došlo a vy byste museli plavbu prodloužit. Ujistěte se, že motoru nedojde palivo, když ho
budete potřebovat.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Dva kvalifikovaní potápěči pracovali na devítimetrové lodi zapojené do rybolovu plžů a ručního sběru rapany dravé za
pomoci vzduchu dodávaného z hladiny. Jejich způsob života byl náročný, sezona však byla dobrá a předešlého dne
v přístavu vyložili 300 kg plžů. Sešli se následujícího dne ráno a v 7:00 opustili přístav a vydali se na loviště vzdálené
přibližně tři hodiny plavby od přístavu.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY
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V nádrži měli dostatek paliva na jeden den a na palubě se rovněž nacházela rezervní nádrž, která nebyla připojena
k motoru. Zakotvili loď a připravili se na ponor.
Potápěl se vždy jen jeden muž, druhý se staral o dodávku vzduchu. Toho dne se očekával silný vítr, oba muži se však po
několika hodinách rybaření rozhodli rybařit na skalnatějším místě poblíž mysu.
Spálení dalšího paliva: Trvalo tři hodiny, než na místo dorazili, a poté se při ponorech střídali. Okolo 17:35 se objevily
mraky a místo, kde se nacházeli, bylo vystaveno větru. Muž nacházející se na plavidle muži ve vodě pomocí vzduchové
hadice naznačil, aby se vynořil. Ve stejnou chvíli se zastavil motor, jelikož došlo palivo a prázdná nádrž způsobila, že do
palivového vedení pronikl vzduch. Muž tedy nádrž naplnil rezervním palivem, motor se mu však nastartovat nepodařilo,
jelikož palivové vedení potřebovalo odvzdušnit.
Vlečení kotvy: Potápěč se vrátil na hladinu a vylezl zpět na loď, která byla nyní unášena na břeh směrem ke skalám.
Pokusili se tedy kotevní lano zkrátit, příliv však příliš zesílil, což zapříčinilo vlečení kotvy a náraz plavidla do skal. Pomocí
rádiového zařízení VHF se jim podařilo vyslat volání „Mayday“, načež skočili do vody a plavali ke břehu. Oba muži vyvázli
bez újmy!

NEBEZPEČÍ
Změny v plánu rybářské výpravy bez náležitého posouzení množství paliva.

OCHRANA
Nainstalujte měřidlo hladiny paliva.



Zkontrolujte palivo a ujistěte se, že bude za všech okolností přiváděno do motoru.
(Řada tísňových volání pochází od plavidel, kterým došlo palivo nebo která měla kontaminované palivo.)



Pravidelně kontrolujte a čistěte palivové filtry.
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VYPRAZDŇOVÁNÍ DRAPÁKU, NATAHOVÁNÍ SE PŘÍLIŠ DALEKO! | PÁD PŘES PALUBU

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
MĚJTE NOHY NA PALUBĚ
Hrazení paluby a zábradlí vás mohou účinně chránit před pádem přes palubu pouze tehdy, budete-li
všechny práce provádět s oběma nohama na palubě!

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Rychlé rybaření: 13metrové plavidlo lovící pomocí vlečných sítí / drapáků s tříčlennou posádkou lovilo hřebenatky
v zálivu St. Brieuc. Podle řízení rybolovu v této oblasti je rybaření povoleno každý den jen na velmi krátkou dobu, pouhých
45 minut, což vede k velmi spěšnému sledu vytahování/vyprazdňování/shazování drapáků.
Drapák ukládaný na zábradlí: Jednoho pozdního prosincového rána plavidlo vleklo dva drapáky typu „Britton“. Tyto
drapáky jsou tvořeny kovovým rámem, na němž jsou umístěny zuby shrabující mořské dno a za nimi následuje vak
obsahující hřebenatky. Po vytažení na hladinu byl drapák umístěn na bok plavidla a pomocí zubů na shrabování zachycen
o vrch hrazení, přičemž vak s hřebenatkami se nacházel z vnější části hrazení.
Dlouhé natahování se: Praxe byla taková, že člen posádky za účelem vysypání úlovku vylezl na drapáky, aby mohl na
spodní část vaku zahákovat zvedací lano, a vak tak zvednout a úlovek složit na palubu. Při této činnosti nebyl muž zajištěn
a ani jedna z jeho noh neměla oporu. Toho konkrétního rána došlo k neočekávanému pohybu plavidla, což zapříčinilo pád
muže přes palubu.
Nikdo se šťastnou náhodou nezranil: Naštěstí byl motor při manipulaci s drapáky odpojen a daný člen posádky měl
na sobě osobní vztlakový prostředek. Jeho kolegům se tak podařilo rychle ho vytáhnout na palubu a tato nehoda neměla
žádné dramatické následky.

NEBEZPEČÍ
Neexistuje bezpečný způsob vyprazdňování vaků.

OCHRANA
Zajistěte vhodný způsob zvedání vaků k vyprazdňování.
Noste osobní vztlakový prostředek.
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PONAUČENÍ


Pokud to konstrukce plavidla a zdvihacího zařízení umožňují, používejte drapáky, které se vyprazdňují ze spodní strany.



Pokud lze používat pouze drapáky, které se vyprazdňují shora, měly by být vybaveny zvedacím lanem vedoucím ze
spodní strany vaku k přístupnému bodu na vrchní straně drapáku, aby tak mohlo být bezpečně zaháknuto.



Vždy noste vhodný osobní vztlakový prostředek a na plavidle by měl být zaveden plán na záchranu osoby, jež spadla
přes palubu.



Je třeba se vyhnout požadavkům řízení rybolovu vytvářejícím silnou časovou tíseň, která vede k neúměrně spěšným
pracím.

KONTROLA STABILITY | ZAPLAVENÍ, PŘEVRHNUTÍ A ÚMRTÍ

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
JE VAŠE PLAVIDLO PO PROVEDENÍ ZMĚN STÁLE STABILNÍ?
Přidání hmotnosti nad palubu, například portálového jeřábu, většího navijáku nebo navijáku sítí, sníží
stabilitu vašeho plavidla. Obdobně i umisťování lovného zařízení na palubě, zejména je-li stohováno
do výšky, sníží schopnost vašeho plavidla odolávat převrhnutí. Vždy zvažte stabilitu svého plavidla
a nedovolte, aby se nad palubou nahromadila nadměrná hmotnost.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Práce s vršemi na malém plavidle: Plavidlo ze sklolaminátu o délce 8,29 metru vybavené na lovení do vrší i na
rybolov pomocí vlečných sítí s tříčlennou posádkou pracovalo s vršemi jižně od pobřeží Irska. Počasí bylo slušné, rychlost
větru 4–5 s klidným až mírným stavem moře. Přibližně okolo 15:00, poté, co byly vytaženy tři šňůry s vršemi a umístěny na
palubu, bylo plavidlo na cestě k novému lovišti, kde chtělo shodit vrše.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY
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„Naklání se“: Kromě tří šňůr vrší vystohovaných na sobě na levoboku bylo na pravoboku vystohovaných přibližně
devět beden krabů po dvou až po třech. Jeden člen posádky vykřikl varování „naklání se“ a vůdce plavidla vypnul motor
a vyšel z kormidelny. Plavidlo se naklánělo na levobok a člen posádky popadl několik vrší a ve snaze plavidlo narovnat je
přehodil na pravobok. Přemístili jen asi čtyři vrše, když člen posádky vykřikl další varování, „opusťte loď, potápí se“, načež
v kormidelně rychle sáhl pro dva osobní vztlakové prostředky pro sebe a pro vůdce plavidla. Třetí člen posádky již měl
osobní vztlakový prostředek na sobě.
Převrácení: Jak se loď převracela na levobok, člen posádky, který měl na sobě osobní vztlakový prostředek, se přidržel
vytahovače vrší na pravoboku a podařilo se mu vylézt na trup, aniž se namočil. Vybavil si, že když se loď převracela, zahlédl
vůdce plavidla a třetího člena posádky v blízkosti kormidelny a oba měli přes paže osobní vztlakové prostředky. Třetí člen
posádky se vynořil na hladině a byl vytažen na převrácený trup, vůdce plavidla však nebyl nikde vidět.
Čtyři hodiny na trupu: Dva členové posádky přibližně čtyři hodiny seděli na trupu a plavidlo se postupně potápělo zádí
napřed. Přibližně v 19:00 již nemohli na trupu déle zůstat a byli nuceni vstoupit do vody. Oba na sobě měli osobní vztlakový
prostředek, upevnili mezi sebe lano a pro větší zvýšení vztlaku použili plováky ze sítí. Záchranný vor umístěný na plavidle se
po celou tuto dobu na hladině neobjevil.
Pátrání a záchrana: V 17:54 místní stanice záchranných člunů informovala Koordinační středisko pro záchranné akce
na moři, že plavidlo má zpoždění, do pátrání byla vyslána helikoptéra a v 18:08 byl vyslán signál „PAN“. V 18:41 byl signál
„PAN“ změněn na „Mayday“ a byla zahájena plná pátrací a záchranná akce, která se zaměřila na oblast, v níž bylo plavidlo
naposledy spatřeno.
Nalezeni rybářským plavidlem: Ve 21:34 byli dva muži ve vodě spatřeni rybářským plavidlem, které je pak vyzvedlo.
Poté byli přepraveni na záchranný člun a následně záchrannou službou do nemocnice. Jeden z mužů, který byl při
vyzvednutí ve velmi vážném stavu, bohužel nepřežil.
V průběhu noci: Pátrání po vůdci plavidla pokračovalo i během noci, nebyl však nalezen. Vrak plavidla byl lokalizován díky
tomu, že se na hladině objevila ropná skvrna a trosky.
Úmrtí místního potápěče: V průběhu pátrání po vůdci plavidla o dva dny později došlo k nehodě při potápění, při níž
bohužel přišel o život velmi zkušený místní potápěč.
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Plavidlo vyzvednuto: V rámci záchranné operace se podařilo plavidlo vyzvednout, aby tak nehoda mohla být vyšetřena.

NEBEZPEČÍ
Změny ovlivňující stabilitu plavidla bez schválení orgánů.
Nadměrný počet vrší.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

Chybějící hydrostatické uvolňování tísňové radiobóje pro udávání polohy (EPIRB) a záchranného voru.
Odpojení signalizace výše hladiny stokové vody.

OCHRANA
Jsou-li provedeny změny, posuďte stabilitu plavidla.
Zajistěte, aby bylo možno záchranné prostředky snadno uvolnit.
Noste osobní vztlakový prostředek.
Zajistěte, aby byla signalizace hladiny stokové vody funkční.

PONAUČENÍ
Co se plavidla týče:
Z vyšetřování byly vyvozeny následující závěry.
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Příčinou převrhnutí byla kombinace faktorů:
yy

Přetížení plavidla těžkými navijáky, sítěmi, vybavením pro lov pomocí vlečných sítí, velkým počtem vrší a úlovkem.

yy

Plavidlo mělo v době nehody velmi špatný profil stability.

yy

Posádka nedetekovala vodu hromadící se v důsledku provozního prosakování v prostoru strojovny, jelikož signalizace
výše hladiny stokové vody byla odpojena.



Na plavidle byly v návaznosti na průzkum souladu s Irským kodexem správné praxe (Irish Code of Practice) provedeny
změny. Tyto změny však nebyly orgánu provádějícímu průzkum oznámeny, čímž vznikl z hlediska stability nebezpečný
stav.



V důsledku rychlého převrhnutí nebyl čas vyslat rádiovou zprávu, spustit záchranný vor ani zprovoznit tísňovou radiobóji
pro udávání polohy (EPIRB).



Kdyby byly tísňová radiobóje pro udávání polohy (EPIRB) a záchranný vor uvolněny, mohlo být zachráněno více životů.



Při práci na palubě by na sobě celá posádka měla mít vztlakové prostředky.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM | POŽÁR VE STROJOVNĚ

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ, JSOU TA VAŠE DOSTATEČNÁ?
Je elektrické zařízení a vedení v dobrém stavu? Máte nainstalovány detektory kouře a požární detektory?
Máte zavedena opatření a odbornou přípravu, abyste mohli hasit požár a učinit správné kroky?

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Loď o délce 11,6 metru pro lovení do dřevěných košů (plavidlo kladoucí vrše) přesouvala koše do nové oblasti a poté, co
již vytáhla a uložila na palubu 370 košů, se připravovala na sebrání poslední šňůry s 90 koši, když byl ve strojovně objeven
požár.
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Chybějící poplašný systém: Plavidlo nebylo vybaveno poplašným systémem pro detekci požáru nebo ohně a požár byl
objeven až v okamžiku, kdy kouř začal pronikat ze strojovny do obytných prostor.
Vůdce plavidla v kormidelně otevřel poklop vedoucí ze strojovny a musel čelit hustému štiplavému kouři, který okamžitě
naplnil kormidelnu.
Poklopy k obytnému prostoru zůstaly otevřené. Vůdce plavidla okamžitě uzavřel poklop do strojovny a dva členové
posádky přes kormidelnu opustili obytné prostory, poklop však nechali otevřený, a tím umožnili, aby se kormidelna dál plnila
kouřem. To vůdci plavidla zabránilo použít rádiové zařízení VHF nebo získat přístup k nouzovým světlicím.
Opusťte loď: Vůdce plavidla si nebyl jist rozsahem požáru, domníval se však, že je mimo jeho kontrolu. Dělal si velké
obavy o lahve s plynem, které byly uloženy na palubě nad požárem, kvůli mnoha košům, které byly vystohovány do výšky
kolem kormidelny, je však nemohl odstranit. Záchranný vor byl umístěn na střeše kormidelny a posádka musela vylézt na
koše, aby ho mohla sundat. Moře bylo naštěstí velmi klidné, a tak se jim to podařilo, aniž by spadli. Záchranné vesty byly
uskladněny v obytných prostorech a kvůli kouři nebylo možné se k nim dostat.
Spojení s pobřežní hlídkou: Vůdce plavidla se znovu pokusil vstoupit do kormidelny, aby mohl použít rádio, kvůli kouři to
však nebylo možné. Naštěstí se mu podařilo spojit se s pobřežní hlídkou pomocí svého mobilního telefonu a sdělit jim, že
se spolu se dvěma členy posádky přesouvá na záchranný vor.
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Vyzvednuti rybářským plavidlem: Pobřežní hlídka upozornila plavidla v dané oblasti a rybářské plavidlo nacházející se
poblíž bylo schopno tři muže rychle vyzvednout. Loď pro lovení do košů byla odtažena do přístavu, kde na ni již čekal místní
hasičský sbor, který se na plavidlo nalodil a oheň uhasil.

NEBEZPEČÍ
Špatně udržovaný elektrický systém.
Žádné poplašné systémy pro detekci požáru nebo ohně.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

Poklopy zůstaly otevřené.
Omezený přístup k záchrannému voru.
Nefunkční postřikovací systém.
Posádka nevěděla, kde je umístěno protipožární vybavení.

OCHRANA
Zajistěte, aby posádka věděla, co má dělat v případě nouzových situací, a provádějte cvičení.
Provádějte řádný plán údržby.
Noste osobní vztlakový prostředek.
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Z šetření vyplynulo, že požár pravděpodobně způsobilo vadné elektrické zařízení a že kabeláž na dřevěné přepážce
mezi strojovnou a obytnými prostorami se vznítila v důsledku přetížení.



Mělo se za to, že elektrické systémy na plavidle byly ve špatném stavu.



Kdyby byl ve strojovně a v obytných prostorách nainstalován systém pro detekování požáru/kouře, požár by byl
pravděpodobně objeven dříve a mohl být dostatek času na jeho uhašení.



Ponechání otevřeného poklopu v obytných prostorách umožnilo, aby kouř dál plnil kormidelnu, což znemožnilo přístup
k rádiu.



Při zalarmování záchranné služby se nelze spoléhat na použití mobilního telefonu, jelikož často není k dispozici žádný
signál.



Ve strojovně byl nainstalován postřikovací systém, vůdce plavidla ani posádka však nevěděli, jak funguje.



Postřikovač byl napájen čerpadlem na umývání paluby s ventilem, pomocí kterého bylo možné volit mezi postřikovačem
a umýváním paluby. Násadka k ventilu však byla uložena v obytných prostorách a ventil se skutečně nacházel v pozici
pro mytí paluby.



Množství košů vystohovaných po celém plavidle znemožnilo přístup k ventilu pro postřikovač a kvůli lahvím s plynem
bylo velmi obtížné spustit záchranný vor.



Počet košů umístěných na plavidle a vystohovaných do výšky by vážně ohrozil stabilitu plavidla.



Záchranné vesty by měly být uskladněny v místě, kde budou v případě nouze snadno dostupné.



Při práci na palubě je třeba nosit osobní vztlakové prostředky.



Vůdce plavidla i posádka byli na plavidle noví a neznali opatření na plavidle. Měli společně probrat možné nouzové
situace a ujistit se, že přesně vědí, jaké vybavení mají k dispozici a kde je umístěno.



Měla být provedena cvičení, aby se zajistilo, že vše je ve funkčním stavu a všichni vědí, co mají dělat.



Mělo být provedeno posouzení rizik.

VYHNĚTE SE TVRDÝM LEKCÍM
NENÍ, KDO BY VÁM POMOHL – JE TO NA VÁS!
BUĎTE PŘIPRAVENI A POSTUPUJTE SPRÁVNĚ!
Práci o samotě nikdy nelze považovat za bezpečnou, ovšem pokud tak skutečně musíte pracovat, připravte
a vybavte své plavidlo tak, aby bylo co nejbezpečnější.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

RYBOLOV O SAMOTĚ? – BUĎTE OPATRNÍ
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14.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

14.1. ZACHYCENÍ POD NAVIJÁKEM | TĚLESNÁ ZRANĚNÍ

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Dřevěné plavidlo o délce 9,98 metru lovilo krevety pomocí vlečných sítí, když se velmi zkušený vůdce plavidla, který
pracoval na plavidle o samotě, chytil do navijáku.
Uspořádání: Plavidlo mělo v přední části kormidelnu, nad níž se nacházel naviják, a naviják sítí umístěný v zadní části
kormidelny, přičemž ovládací prvky se nacházely na přední straně navijáku. Naviják byl poháněn samostatným malým
dieselovým motorem.
Druhé vytažení: Vůdce plavidla stále třídil úlovek z prvního vytažení, když opět začal vytahovat, a poté, co na navijáku
nastavil vytahování, se vrátil na zadní stranu navijáku, aby dokončil třídění úlovku do beden.
Kvůli bedně s rybami ztratil rovnováhu a spadl na otvor pro přitahovací lano, rukáv nepromokavého kabátu se mu zachytil
ve spojovacím třmenu na navijáku a on byl do navijáku zavlečen. Rukáv od manžety po límec se zachytil v přitahovacím
lanu navijáku. Byl přimáčknut k palubě pod navijákem, ale zatížení navijáku naštěstí zastavilo malý motor, který naviják
poháněl, a vůdce plavidla tak ve velkých bolestech zůstal zachycen pod navijákem.
Zůstal tam zachycen devět hodin. Začalo se stmívat a on si uvědomil, že plavidlo by mohlo být hnáno směrem na skály.
Nebyl nikdo, kdo by mu přijel na pomoc, a tak zoufale obnovil své úsilí osvobodit se, až se mu nakonec podařilo svůj
nepromokavý kabát roztrhnout a uvolnit si nejprve hlavu a poté i zbytek těla. Utrpěl zranění ramene, obličeje a žeber, ale
podařilo se mu dostat se do kormidelny a zavolat pomoc.
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Přijel záchranný člun s lékařem a vůdce plavidla byl brzy v nemocnici. Později se plně uzdravil.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A NÁSLEDKY
Plavidlo pro lovení do vrší o délce 6,24 metru bylo provozováno o samotě vůdcem plavidla se 17letou zkušeností s tímto
druhem rybaření. Plavidlo pracovalo na východním pobřeží Skotska a používalo šňůry o 20 vrších. Plavidlo opustilo přístav
v 7:30 a vydalo se na běžné denní rybaření; v 9:30 vůdce plavidla prostřednictvím rádiového zařízení VHF mluvil se svou
manželkou, a to byl poslední kontakt s plavidlem.
Manželka měla obavy: Pozdě odpoledne, když se rybář nevrátil, se jeho žena spojila s jiným rybářem a ptala se ho,
zda nemá nějaké informace. Poté, co se prostřednictvím rádiového zařízení VHF a mobilního telefonu pokusili s plavidlem
navázat spojení, zalarmovali pobřežní hlídku.
Spatřeno světlo: Rybář uvedl, že směrem na východ zahlédl světlo, které prověří, a na dané místo byl rovněž
nasměrován záchranný člun. Jednalo se o nezvěstné plavidlo, na palubě však nikdo nebyl.
Zakotvení pomocí vrší: Na okrajnici na levoboku před kormidelnou byla zaseknutá vrš, z níž vedlo lano dolů do vody.
Rybář lano vzal na své plavidlo a vytáhl 17 vrší, které byly ve vodě. Tělo vůdce plavidla však v laně zachyceno nebylo.
Pátrání pokračovalo: Plavidlo bylo přivezeno zpět do přístavu a pátrání po vůdci plavidla pokračovalo do 23:00
a následujícího dne bylo obnoveno až do 16:00, kdy bylo ukončeno.

MODUL IV • SKUTEČNÉ PŘÍPADY

14.2. NEZVĚSTNÝ VŮDCE PLAVIDLA

Tělo vůdce plavidla nebylo nikdy vyzvednuto. Záchrannou vestu ani žádný jiný druh osobního vztlakového prostředku běžně
nenosil.

PONAUČENÍ


Obě tyto nehody upozorňují na největší nebezpečí při provozování plavidla o samotě; není nikdo, kdo by vám pomohl,
a nikdo neví, že potřebujete pomoc. Jste na to sami!



Vůdce plavidla zachycený pod navijákem měl velké štěstí, že zůstal naživu a mohl vyprávět, co se stalo.



Nastavením navijáku na vytahování a pokračováním v třídění úlovku si chtěl ušetřit čas, dostal se tím však do pozice,
z níž nemohl v případě potřeby rychle dosáhnout na ovládací prvky.



Paluba byla zanesena bednami na třídění úlovku, kvůli kterým ztratil rovnováhu.



Co se stalo v případě druhé nehody, nevíme, existuje však podezření, že vůdce plavidla byl při shazování vrší jednou
z vrší stažen přes palubu.
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VŽDY RYBAŘTE S NĚKÝM JINÝM, POKUD SE VŠAK ROZHODNETE RYBAŘIT SAMI,
UČIŇTE PROSÍM VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

Modul V • Posouzení rizik

1.

ÚVO D

2.

ZÁK LAD NÍ POJ MY
NA VAŠ EM PLAVID LE
PĚT KRO KŮ K POS OU ZEN Í RIZ IK
PEČ NO ST PLAVID LA
ZÁS ADY BEZ PEČ NO STI PRO BEZ

3.
4.
5.
6.

!

SEP SÁN Í POS OU ZEN Í RIZ IK
ZEN Í RIZ IK
POK YNY PRO MIN IMÁ LNÍ POS OU

1. ÚVOD

MODUL V • POSOUZENÍ RIZIK

POSOUZENÍ RIZIK
Proč je to nutné?

Aby byly pracovní situace bezpečné, je nutné přemýšlet o možných nebezpečích a
pokusit se jim předcházet nebo se proti nim chránit. Říká se tomu posuzování rizik a lidé
ho neformálně provádějí neustále, vyvozují úsudky, práci „zvažují“. Formální písemné
posouzení rizik je požadováno evropskou rámcovou směrnicí a země zavedly právní
předpisy, které stanoví, že posuzování rizik se má provádět na každém pracovišti, včetně
rybolovu.

Kdo odpovídá za posouzení
rizik?

V pracovní situaci, do níž jsou zapojeni zaměstnanci, nese odpovědnost za zajištění
bezpečného pracoviště zaměstnavatel a musí provádět posouzení rizik, aby zkontroloval
a ověřil, zda je pracoviště bezpečné.

Kdo odpovídá za posouzení
rizik na vašem rybářském
plavidle?

Při rybolovu je pracovištěm plavidlo a zaměstnavatelem často bývá vůdce plavidla.
Vůdce plavidla však nemusí být vlastníkem plavidla; v takovém případě nese
odpovědnost za zajištění provedení posouzení rizik vlastník. Nejvhodnější osobou
k provedení posouzení rizik je jakožto osoba odpovědná za provozování plavidla vůdce
plavidla, celkovou odpovědnost však nese osoba, jež má kontrolu nad správou plavidla,
tedy vlastník.

Je rybář–podílník
zaměstnancem?

V mnoha případech rybáři pracují na plavidle na základě toho, že získávají podíl
z výdělků plavidla. Pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti mohou být vnitrostátními
právními předpisy členských států EU klasifikováni jako zaměstnanci. Bez ohledu na
jejich klasifikaci podle vnitrostátních právních předpisů je osvědčenou praxí považovat
je pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti za zaměstnance, a proto by se na ně měla
vztahovat veškerá preventivní a ochranná opatření zavedená osobou/organizací, která
má kontrolní podíl v plavidle.
Tato osoba/organizace musí zajistit provedení posouzení rizik.

Rybář pracující o samotě
(samostatná výdělečná
činnost)

Pokud plavidlo vlastníte a pracujete na něm sami, musíte sami provést posouzení
rizik. Pokud však provozujete plavidlo pro jinou osobu, která plavidlo vlastní, nese
odpovědnost za vaše pracoviště tato osoba a ona musí provést posouzení rizik.
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Pokud se jedná o vaše plavidlo a pracujete na něm pouze vy, posouzení rizik je závazné
pro vaši vlastní bezpečnost i pro bezpečnost kohokoli, kdo se podílí na údržbě plavidla
nebo přes ně pouze prochází na další plavidlo. Pokud pracujete sami, je nezbytné,
abyste zvážili bezpečnostní opatření (viz modul I, oddíl 18).

2. ZÁKLADNÍ POJMY

Posouzení rizik může být složité, nebo poměrně jednoduché a smysluplné, podle toho, co je přiměřené
dané situaci. Rybaření je nebezpečné, protože pracoviště se nachází na moři, posouzení rizik však musí být
jednoduché a srozumitelné. Při jednoduchém posouzení rizik se používají různé pojmy uvedené níže.

NEBEZPEČÍ
COKOLI, CO MŮŽE ZPŮSOBIT ÚJMU

MODUL V • POSOUZENÍ RIZIK

ZÁKLADY POSOUZENÍ RIZIK

Za nebezpečí může být považováno téměř cokoli, rozumný přístup vám však umožní rozhodnout, která
nebezpečí jsou skutečná a která představují extrémní možnosti.

Může se jednat o:


překážku, o kterou by člověk mohl zakopnout,



kluzký palubní prostor,



absenci madla,



průlez, který zůstal otevřený,



situaci, kdy obsluha navijáku nevidí členy posádky manipulující s lovným zařízením,



možnost pádu přes palubu,



manipulaci s úlovkem,



špatné osvětlení ve strojovně,



usnutí při řízení plavidla,



vysoké hladiny hluku,



nezkušeného člena posádky,



velké množství zařízení umístěného na palubě.

RIZIKO
KOMBINACE PRAVDĚPODOBNOSTI, S JAKOU MŮŽE NASTAT ÚJMA, A PŘÍPADNÉ
ZÁVAŽNOSTI ÚJMY
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Situace s velmi závažnými následky, jež mohou způsobit trvalé zranění nebo smrt, představuje i navzdory skutečnosti, že k ní
pravděpodobně nedojde, závažnější riziko než situace, k níž může pravděpodobně dojít, ale která tak velkou újmu nezpůsobí.
Musíte znát vážná rizika.

DŮSLEDKY
JAK BY MOHLO NEBEZPEČÍ ZPŮSOBIT ÚJMU A KOMU BY JI MOHLO ZPŮSOBIT?
MODUL V • POSOUZENÍ RIZIK

Důsledky mohou být různé; uklouznutí/zakopnutí/pád mohou vést k několika modřinám nebo až k úmrtí.
Musíte myslet na to, co je v zásadě možné; zakopnutí poblíž navijáku může vést k tomu, že daná osoba do navijáku spadne.

Na malých rybářských plavidlech může být ohrožena celá posádka, nebo pouze jediná osoba pracující
například ve strojovně.
Nebezpečí na palubě však může představovat nebezpečí pro jakoukoli osobu přecházející po palubě,
včetně členů posádek jiných plavidel.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
CO MŮŽETE UDĚLAT PRO SNÍŽENÍ RIZIKA?
Jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena? Může se jednat o:


madla,



zábrany,



ochranné prostředky,



pokyny,



odbornou přípravu,



odlišné pracovní metody,



modernizované vybavení,



odbornou kontrolu stability,



atd.

DALŠÍ OPATŘENÍ
OPATŘENÍ, KTERÁ MÁTE V ÚMYSLU UDĚLAT, ABYSTE SNÍŽILI ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA
Po zvážení nebezpečí a kontrolních opatření (bezpečnostních opatření) zavedených za účelem snížení nebo ochrany před daným
nebezpečím musíte zvážit, zda stále existuje riziko a zda odůvodňuje další opatření.

POSOUZENÍ RIZIK – CÍL
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Cílem posouzení rizik je zajistit, aby bylo pracoviště bezpečné pro všechny dotčené osoby.



Proveďte obhlídku plavidla a sestavte seznam nebezpečí.



Zkontrolujte rizika uvedená ve všech modulech této příručky.



Zapojte do určení nebezpečí posádku.

Je třeba zvážit bezpečnost každého.
KROK 2



Zvažte veškeré pravděpodobné situace.



Myslete na jakéhokoli mladého nebo nezkušeného člena posádky.

Existuje někdo, kdo si není vědom
potenciálního nebezpečí?
KROK 3

Vyhněte se rizikům; vyhodnoťte všechna rizika, jimž se nelze vyhnout.



Přijměte osvědčený postup a dodržujte uznávané normy (např. vnitrostátní právní požadavky).
Vyhodnoťte riziko – jsou stávající kontrolní
opatření odpovídající?



Sepište posouzení rizik a sdělte ho všem členům posádky.



Používejte jednoduchou formu a následujte strukturu uvedenou v této příručce.

Berte v úvahu závažná rizika, nikoli
banální.
KROK 5

Určete důsledky týkající se toho, kdo by
mohl utrpět újmu a jak.



Jsou zavedená bezpečnostní opatření
dostatečná a přiměřená?
KROK 4

Hledejte nebezpečí na vašem plavidle.

Svá zjištění zaznamenejte!



Posouzení rizik přezkoumejte minimálně jednou za rok.



V těchto situacích je přezkoumejte neodkladně: jsou-li na plavidle provedeny změny, je-li přijata nová
metoda rybolovu nebo dojde-li ke změně posádky.



Pro zvláštní případy sepište samostatné posouzení rizik (např. mladí lidé, osoby se zdravotním
postižením, těhotné ženy).

Čím dříve své posouzení rizik přezkoumáte,
tím lépe!

Přezkoumejte posouzení rizik a v případě
potřeby proveďte změny.
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KROK 1

MODUL V • POSOUZENÍ RIZIK

3. PĚT KROKŮ K POSOUZENÍ RIZIK NA VAŠEM PLAVIDLE

4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO BEZPEČNOST PLAVIDLA

MODUL V • POSOUZENÍ RIZIK

ZÁSADY BEZPEČNOSTI
Vypracování ucelených celkových bezpečnostních zásad nepředstavuje pouze právní požadavek podle právních předpisů
EU, ale také důležité preventivní bezpečnostní opatření.
Níže je uveden příklad ukázkové zásady; je důležité vyplnit takovýto dokument, ukázat tak odhodlání plavidla zajistit
bezpečnost a určit osobu nesoucí odpovědnost za dodržování a podporování těchto zásad.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI – PŘÍKLAD
Prohlášení o zásadách na ochranu zdraví a bezpečnosti.
Toto je prohlášení o zásadách na ochranu zdraví a bezpečnosti pro plavidlo:
Naše prohlášení o obecných zásadách zní:


poskytnout odpovídající kontrolu zdravotních a bezpečnostních rizik vyplývajících z naší pracovní činnosti,



konzultovat s našimi pracovníky/posádkou záležitosti týkající se jejich zdraví a bezpečnosti,



poskytnout a udržovat bezpečný provoz a vybavení,



zajistit bezpečnou manipulaci s látkami a jejich bezpečné používání,



poskytnout pracovníkům/posádce informace, pokyny a dohled,



zajistit, že jsou všichni pracovníci/posádka způsobilí k vykonávání svých úkolů, a poskytnout jim dostatečnou přípravu,



předcházet nehodám a případům nemocí souvisejících s prací,



udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky a



dle potřeby v pravidelných intervalech provádět přezkum a revizi těchto zásad.

Podpis:
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Datum:

5. SEPSÁNÍ POSOUZENÍ RIZIK

Určení nebezpečí: Obvykle je nejlepší zapojit posádku do pochůzky po plavidle, aby bylo možné s nimi probrat
nebezpečné prostory na plavidle.
Přiřazení rizik: Každé nebezpečí souvisí alespoň s jedním rizikem, s největší pravděpodobností však s více riziky. Rizikem
se rozumí způsoby, kterými může nebezpečí způsobit újmu posádce a plavidlu.
Kontrolní opatření: Při posouzení rizik se jedná především o snížení rizik a nejdůležitější částí je provádění kontrolních
opatření.
Kontrolní opatření by měla být zvážena v následujícím pořadí:
Zábrany: Ty mohou být buď fyzické, nebo nepřímé; například zábrana na strojním zařízení představuje fyzickou zábranu
a situace, kdy má posádka bezpečný prostor, kde může stát při vyzvedávání lovného zařízení, představuje nepřímou zábranu.
Odborná příprava a postupy: Tento druh kontrolního opatření spočívá v zajištění toho, aby všichni pracovali bezpečně
a prošli dostatečnou odbornou přípravou; jakožto kontrolní opatření v této oblasti připadají v úvahu kontrolní seznamy.

MODUL V • POSOUZENÍ RIZIK

DOPORUČENÍ, JAK FORMULÁŘ VYPLNIT

Osobní ochranné prostředky: Oděv, který osoba nosí, aby ji ochránil před újmou, rovněž umožňuje bezpečnější
provozování zařízení; příkladem jsou rukavice, které udrží ruce v teple a zajistí jejich řádné fungování, a brýle, které svému
nositeli umožní sledovat plnění úkolu.
Značky: Značkami nemusí být jen značky, které si přečtete; natře-li se část palubního prostoru výraznou barvou, může být
zřejmé, že se zde nemá stát. Překážce ve výšce hlavy se vyhneme snáz, je-li výrazná a jasně označená, než když je tmavá.
Číslo stránky: Použijte tuto knihu jako referenční příručku pro výběr doporučených kontrolních opatření, která najdete
podle čísel stránek ve žlutém sloupci.
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Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že tento formulář i další formuláře uvedené v této příručce nepředstavují jediný
způsob, jakým musíte vyhotovit své posouzení rizik. Formuláře vám však mohou pomoci odhalit rizika a odhadnout následky.
Doporučujeme vám tyto formuláře použít a vyplnit je v souladu s vašimi konkrétními potřebami.

6. POKYNY PRO MINIMÁLNÍ POSOUZENÍ RIZIK

MODUL V • POSOUZENÍ RIZIK

ÚVODNÍ POZNÁMKA:
V tomto oddíle je uveden příklad kontrolního seznamu a pokyny pro posouzení rizik na vašem plavidle. Šestnáct oblastí/
úkolů/činností je doloženo příkladem (viz tabulky níže). Kontrolní seznam a pokyny použijte jako pomůcku pro provedení
posouzení rizik pro vaše plavidlo a určení způsobu, jakým ho provozujete.
Zvažte každé „možné nebezpečí“ a pokud se nevztahuje na váš případ, použijte „X“.
Jakmile jste provedli posouzení rizik, umístěte do políčka značku „√“.
Prázdné políčko znamená, že posouzení vyžaduje pozornost.
Vezměte prosím v úvahu, že posuzujete situaci na svém plavidle a vaše přiměřená kontrolní opatření se mohou lišit od
doporučení uvedených v této knize.

OBLAST

ÚKOL

ČINNOST

Plavidlo

Kormidelna

Rybolov pomocí vlečných sítí

Posádka

Obytné prostory / kuchyně

Lovení do vrší

Postupy pro mimořádné situace

Strojovna

Rybolov do sítí / na šňůry / na
přívlače

Nalodění a vylodění

Manipulace s úlovky

Rybolov pomocí drapáků
a výložníkových vlečných sítí

Oděv

Zapletené lovné zařízení
a vyspravování lovného zařízení

Práce na plavidle
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Údržba

POSOUZENÍ RIZIK NA ZÁKLADĚ PŘÍRUČKY

NEBEZPEČÍ

Vyhotoveno

RIZIKO

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Není k dispozici

Utonutí – pád do vody
Zranění – pád ze žebříku

Buďte vždy střízliví, mějte
kolem sebe další lidi
Defektní žebříky/osvětlení
ohlaste přístavnímu orgánu

Nalodění a vylodění

STRANA
Č.

37

Pracujte ve skupinách
Používejte osobní vztlakový
prostředek / záchrannou vestu
Hluk

Zhoršování sluchu vedoucí
k hluchotě

Používejte chrániče sluchu

Utonutí – stažení přes palubu

Naplánujte si bezpečný systém
práce

Zranění – chycení se do lana /
zasažení vrší
Shazování (lovení do
vrší)

Snižte dobu vystavení

Držte se stranou pohybujících
se lan
Pro případ nouze u sebe mějte
nůž

54
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Posoudit

76

Používejte osobní vztlakový
prostředek / záchrannou vestu

Řezné/ tržné rány –
v důsledku uvíznutí/zachycení
v přitahovacím lanu

Před použitím přezkoušejte
nouzový vypínač
Přezkoušejte spojení mezi
ovládacími prvky navijáků
a palubou

88

Zkontrolujte stav přitahovacího
lana, zda někde neuvízlo /
nezachytilo se
Udržujte si odstup
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Navijáky &
přitahovací
lana (Rybolov
pomocí drapáků
a výložníkových
vlečných sítí)

Zranění v důsledku
rozmačkání – zavlečení do
navijáku

POSOUZENÍ RIZIK NA ZÁKLADĚ PŘÍRUČKY
Posoudit

NEBEZPEČÍ

Vyhotoveno
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Není k dispozici

RIZIKO

KONTROLNÍ
OPATŘENÍ

STRANA
Č.

Ztráta stability

31

Obecné pracovní prostory

33

Strážní služba

34

Obytné prostory / kuchyně

35

Strojovna / uzavřené prostory

36

Nalodění a vylodění

37

Rybářská plavba

38

Zapletené lovné zařízení &
vyspravování

39

Údržba

40

Práce na pobřeží

41

Vykládka

42

Práce o samotě

43

POSOUZENÍ RIZIK NA ZÁKLADĚ PŘÍRUČKY

Není k dispozici

RIZIKO

KONTROLNÍ
OPATŘENÍ

STRANA
Č.

Nezodpovědné chování

46

Schopnosti posádky

47

Obavy & schopnosti

48

Mladí lidé

49

Jazyk a kulturní otázky

50

Osobní újma

52

Pád osoby přes palubu

53

Hluk

54

Vystavení slunečnímu svitu

57

Vystavení chladným podmínkám

58

Nemoci

59

Stres a únava

60
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NEBEZPEČÍ

Vyhotoveno
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Posoudit

POSOUZENÍ RIZIK NA ZÁKLADĚ PŘÍRUČKY
Posoudit

NEBEZPEČÍ

Vyhotoveno
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Není k dispozici

RIZIKO

KONTROLNÍ
OPATŘENÍ

STRANA
Č.

Újma na zdraví

61

Uklouznutí, zakopnutí a pády

62

Manipulace s úlovky

63

Zpracovávání úlovků

64

Chemické & biologické

65

Způsobilost k službě

66

Úrazy & onemocnění

67

(Rybolov pomocí vlečných sítí)
• Navijáky, přitahovací lana

72

• Vlečné řetězy
(Rybolov pomocí vlečných sítí)
• Zvedání vaku

73

• Navijáky sítí atd.
Lovení do vrší
• Uspořádání & systém

Lovení do vrší
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• Shazování

Lovení do vrší
• Vytažení sítí

75

76

77

POSOUZENÍ RIZIK NA ZÁKLADĚ PŘÍRUČKY

NEBEZPEČÍ

Vyhotoveno
Není k dispozici

RIZIKO

KONTROLNÍ
OPATŘENÍ

STRANA
Č.

Lovení do vrší
• Jednotka lodního jeřábu

78

• Vyprazdňování & vnadění
Lovení do vrší
• Skladování úlovků

78

Rybolov do sítí, na šňůry nebo přívlače
• Uskladnění lovných zařízení

81

• Stabilita
Rybolov do sítí, na šňůry nebo přívlače
• Shazování sítí & šňůr
Rybolov do sítí, na šňůry nebo přívlače
• Vytahování
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Posoudit

82

83

Rybolov do sítí, na šňůry nebo přívlače
• Vybírání ryb

84

• Vnadění šňůr
Rybolov do sítí, na šňůry nebo přívlače
• Rybolov na přívlače

85

• Mechanizované systémy
Rybolov pomocí drapáků
a výložníkových vlečných sítí
• Stabilita

86

• Překážky na mořském dně
Rybolov pomocí drapáků
a výložníkových vlečných sítí
• Navijáky

88

• Přitahovací lana
Rybolov pomocí drapáků
a výložníkových vlečných sítí

89

• Manipulace s lovným zařízením
Košelkový nevod
• Pomocná loď

90

• Zvedání
• Navijáky, vrátky, jeřáby
• Lana a zvedací výbava

92
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Košelkový nevod

POSOUZENÍ RIZIK NA ZÁKLADĚ PŘÍRUČKY
Posoudit
Vyhotoveno

NEBEZPEČÍ
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Není k dispozici

Košelkový nevod
• Skladování úlovků

Košelkový nevod
• Stabilita plavidla

Košelkový nevod
• Volný pohyb po plavidle

RIZIKO

KONTROLNÍ
OPATŘENÍ

STRANA
Č.

93

93

93
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1.1.

ÚVOD

OSOBNÍ VZTLAKOVÉ PROSTŘEDKY
Jedná se o oděv nebo zařízení, které při správném nošení poskytne uživateli určité množství vztlaku, což zvýší
pravděpodobnost přežití. Je velmi běžné se domnívat, že výrazy záchranná vesta a osobní vztlakové prostředky jsou
vzájemně zaměnitelné. Je však třeba zdůraznit, že záchranná vesta je určena k tomu, aby osobu v bezvědomí při spuštění
do vody otočila obličejem vzhůru.

VZTLAK
Vztlak se měří v newtonech (N) a udává schopnost osobního vztlakového prostředku udržet osobu na hladině. 10 newtonů
se rovná nadlehčení přibližně 1 kilogramu.
Vztlaku se dosahuje zejména dvěma způsoby:
1. Vlastní vztlak, kterého se dosahuje zejména použitím materiálů schopných plout na hladině, například pěnových
materiálů s uzavřenou buněčnou strukturou v podšívce oděvu. Velikost vztlaku závisí na objemu pěny, dosažení velkého
vztlaku tudíž vyžaduje velký objem, což vede k tomu, že oděvy jsou dosti objemné. Předměty schopné samy plout na
hladině budou pravděpodobně poskytovat vztlak jen ve výši 50–80 N, jsou však naprosto spolehlivé.
2. Vztlak na základě nafouknutí, kterého se dosahuje nafouknutím měchu, obvykle pomocí malé bombičky s oxidem
uhličitým (CO2). Nafouknutí lze aktivovat ručně vytažením šňůrky nebo automaticky při ponoření zařízení do vody.
Nafouknutí lze rovněž zajistit vdechováním do náústku. Nafukovací zařízení mohou zajistit vysokou míru vztlaku, je však
třeba je pravidelně kontrolovat a provádět jejich servis, aby byla zajištěna spolehlivost.
Existují čtyři evropské normy pro osobní vztlakové prostředky, které musí všechny nést označení CE (EN393-399).
Mezinárodní organizace pro normalizaci nedávno tyto normy nahradila a nyní jsou známy jako norma ISO 12402.
Následující diagram uvádí obrazový symbol a shrnutí kategorií vztlaku.

VI-1. Úrovně vztlaku pro osobní vztlakové prostředky (zpracováno podle RNLI).

Osobní vztlakový prostředek
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50
Pro dobré plavce, kteří jsou
blízko břehu nebo pobřeží
nebo mají pomoc nablízku.
Minimální objem, ale omezené
použití v neklidné vodě. Nelze
od nich očekávat, že udrží
uživatele v bezpečí po delší
dobu. Nemají dostatečný
vztlak pro ochranu osob, které
nejsou schopny si pomoci
samy. Vyžadují aktivní účast
uživatele a pravděpodobně
ve vodě neotočí osobu z polohy
s obličejem směřujícím dolů.

ZÁCHRANNÉ VESTY

100

150

Doporučují se pro osoby
v chráněných a klidných
vodách.
Nemusí mít dostatečný
vztlak k ochraně osoby, která
si není schopna pomoci
sama, a nemusí osobu
v bezvědomí otočit na záda,
zejména pokud má daná
osoba těžký oděv.

Pro všeobecné použití
na otevřeném moři
a za špatného počasí.
Otočí uživatele, který je
v bezvědomí, do bezpečné
polohy umožňující dýchání
a nevyžaduje další činnost
uživatele k udržení v této
poloze.

275
Tento prostředek je určen
v prvé řadě pro použití
na otevřeném moři a pro
osoby, které nesou velkou
hmotnost, a vyžadují tudíž
dodatečný vztlak. Rovněž pro
osoby v oděvu zadržujícím
vzduch, který může
nepříznivě ovlivnit schopnost
záchranné vesty uvést
uživatele do vzpřímené
polohy. Prostředek je navržen
pro zajištění plovoucí polohy
uživatele s ústy a nosem
nad hladinou.

CO JE V SOUČASNÉ DOBĚ K DISPOZICI?

Existuje mnoho výrobků, které lze považovat za osobní vztlakové prostředky. Všechny mají výhody a nevýhody, které je třeba
zvážit, abyste zvolili osobní vztlakový prostředek, který nejvíce vyhovuje vašim pracovním požadavkům.

1.2.1. ZAPÍNACÍ NEBO ZATEPLOVACÍ VESTY
Rybáři je mají rádi, neboť se snadno nosí, jsou pohodlné a vypadají jako běžná součást oděvu. Mají pěnovou podšívku, která
zajistí vztlak v hodnotě 50–70 N. Ten stačí k tomu, aby vás udržel na hladině, ale pokud budete v bezvědomí, neudrží vás
obličejem vzhůru. Vesty se obvykle zapínají na zip, mají objemné užitečné kapsy a jejich cena není vysoká. Mnoho vůdců plavidel
je považuje za ideální pro použití v kormidelně, členům posádky pracujícím na palubě však mohou za horkého počasí připadat
příliš teplé.

1.2.2. PRACOVNÍ VESTY
Obecně se jedná o průmyslové pracovní vesty určené pro situace, kdy musí osoby pracovat na místě, kde hrozí pád do vody.
Obvykle je použita tuhá pěna, která vytváří nadnášející vrstvu na hrudníku, a lze zajistit vztlak až 100 N. Nákupní cena vest může
být nízká, vesty však pravděpodobně budou příliš objemné a pro soustavnou práci na rybářské lodi příliš omezující.

1.2.3. NADNÁŠEJÍCÍ TERMOIZOLAČNÍ OBLEKY
Tyto obleky mají oproti mnoha výrobkům zásadní výhodu v tom, že poskytují tepelnou ochranu, což zajišťuje značně delší dobu
přežití a ochranu před chladovým šokem při náhlém vstupu do chladné vody. Obleky jsou vyrobeny z odolné vodotěsné tkaniny
s podšívkou z pěny s uzavřenou buněčnou strukturou, jež zajistí vztlak ve výši 50–80 N. Na zápěstí a u kotníků jsou uzavřeny
suchými zipy, které brání průniku chladné vody. Obleky mají zateplené kapuce a na kapuci, ramenou a u manžet jsou obvykle
našity reflexní pásky.
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1.2.

Ve vodě poskytují obleky dobrou oporu a jejich nositel je nadnášen v horizontální poloze. Je snadné v obleku plavat i zaujmout
ve vodě vzpřímenou polohu umožňující dýchání, a to i ve vlnách. Pokud by však osoba v obleku byla v bezvědomí, bude plout
v horizontální poloze buď „obličejem vzhůru“, nebo „obličejem dolů“. Z toho důvodu se doporučuje nosit obleky spolu s nafukovací
záchrannou vestou, aby bylo zajištěno, že osoba bude obrácena „obličejem vzhůru“. Kvůli tomu, že vesta bude muset překonat
vztlak obleku, se doporučuje velká záchranná vesta o vztlaku 275 N.
Rybáři tyto obleky obvykle nosí v chladných podmínkách, pro které jsou ideální. V horkém počasí však budou obleky pro nošení
příliš teplé.

1.2.4. NAFUKOVACÍ ZÁCHRANNÉ VESTY
Co musíte vědět?
O uvedených výrobcích bude uvažovat většina rybářů, neboť je lze nosit přes jakýkoli oděv, jsou lehké a neomezující. Při výběru
výrobku pro vaše podmínky je však třeba zvážit mnoho věcí.
Vztlak: 150 N (ISO12402-3:2006) je obvykle považován za dostatečný pro průměrného dospělého na volném moři. 275 N
(ISO12402-2:2006) je zapotřebí, pokud má osoba těžký ochranný oblek nebo nese nástroje. Takto vysoký vztlak by byl zapotřebí
k tomu, aby osoba v bezvědomí, která má nadnášející termoizolační oblek, byla ve vodě obrácena „obličejem vzhůru“.
Jednoduchá nebo dvojitá komora: Většina nafukovacích záchranných vest může mít buď dvojitou komoru se dvěma
bombičkami a mechanismy splňujícími požadavky úmluvy SOLAS, nebo jednoduchou komoru s jednou bombičkou
a mechanismem. Má-li být záchranná vesta pro osobu na plavidle jedinou záchrannou vestou, mohou předpisy požadovat, aby
měla dvojitou komoru a splňovala požadavky úmluvy SOLAS. (Nemusí tomu tak být na plavidlech pod 12 m.) Je-li nafukovací
záchranná vesta doplňkem k záchranné vestě pro účely opuštění plavidla, např. záchranná vesta jako osobní vztlakový
prostředek, je přijatelná jednokomorová záchranná vesta.
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Dvoukomorové záchranné vesty jsou dosti nákladné a většina rybářů bude považovat za nákladově efektivnější mít levnou
záchrannou vestu s vlastním vztlakem podle požadavků úmluvy SOLAS pro účely opuštění plavidla a k tomu jednokomorovou
nafukovací záchrannou vestu jako osobní vztlakový prostředek.
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Automatická nebo manuální: Většina rybářů bude chtít záchrannou vestu, která se ve vodě nafoukne automaticky.
Automatické záchranné vesty mají vždy zařízení k manuální aktivaci a náústek, aby bylo možné záchrannou vestu nafouknout
ústy. Je však možné specifikovat „manuální“ záchrannou vestu, kterou je třeba ručně aktivovat zatáhnutím za šňůrku.
Manuální aktivace brání možnosti falešné aktivace kvůli vlhkému automatickému mechanismu nebo problémům s automatickým
nafukováním záchranné vesty v okamžiku, kdy se osoba snažila vyprostit z potápějícího se plavidla. Manuální aktivace
samozřejmě nebude fungovat, budete-li v bezvědomí!
Rozpustné nebo hydrostatické mechanismy: Většina automatických záchranných vest se aktivuje, jakmile se rozpustná
tableta (sůl) rozpustí při styku s vodou, což umožní pružinovému pístu propíchnout bombičku s plynem, který záchrannou vestu
nafoukne. Tento druh mechanismu se může falešně aktivovat, je-li soustavně ve vlhku a vesta není pověšena, aby vyschla.
Na hydrostatické mechanismy nemá vlhko žádný vliv a aktivují se na základě rozdílů tlaku při ponoření do vody. Rozpustné
mechanismy budou pravděpodobně použity u nejvíce dostupných výrobků a rybáři je mohou snadno kontrolovat a provádět jejich
údržbu. Hydrostatické mechanismy jsou velmi náročné na instalaci a jejich servis musí provádět výrobce.
Vnější obaly: Jsou zajištěny pomocí patentních knoflíků, suchých zipů nebo zoubkových zipů. Vnější obal musí být pevný, aby
chránil, ale i pružný, aby zajišťoval pohodlné nošení záchranné vesty. Pro účely rybolovu bude velmi významná možnost udržet
vnější obaly čisté.
Pásky: Není-li pásek záchranné vesty pevně utažen, bude se záchranná vesta ve vodě prostě vznášet nad rameny. Spona musí
být snadno použitelná a efektivní, aby bylo zajištěno, že se pásek nebude povolovat.
Pomocné popruhy: Aby předešli tomu, že se záchranná vesta bude vznášet nad rameny a nebude svému nositeli dostatečně
zajišťovat, aby mu do úst netekla voda, dodává mnoho výrobců pomocné popruhy. Jejich použití se doporučuje zejména
u krátkých záchranných vest (do pasu), u nichž se pásek nachází nad linií pasu a je pravděpodobnější, že pásek sklouzne vzhůru.
Bombička a mechanismus: U nafukovacích záchranných vest může dojít k selhání způsobenému tím, že se bombička
s plynem uvolní a v důsledku toho se záchranná vesta nenafoukne vůbec nebo jen částečně. Je třeba provádět pravidelné
kontroly a ujišťovat se, že mechanismus je bezpečně těsný. S cílem řešit tento problém někteří výrobci utahují bombičku na
požadovaný kroutivý moment, někteří instalují bombičky s bajonetovou přírubou a někteří vkládají průhledné okénko, aby byly
bombička a mechanismus viditelné.
Fyzická činnost spojená s rybolovem vystavuje záchranné vesty náročným zkouškám a rybáři musí mít na paměti, že bombičky
s plynem se mohou uvolnit, a musí své záchranné vesty pravidelně kontrolovat.
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Údržba: V ideálním případě by výrobci doporučovali důkladnou kontrolu a servis u výrobce každých dvanáct měsíců. Není však
důvod, proč by údržbu nafukovací záchranné vesty, jež slouží jako osobní vztlakový prostředek, nemohl provádět sám rybář
podle pokynů výrobce. Pokud se vesta nezáměrně nafoukne, musíte být schopni ji znovu sbalit. Při nákupu záchranné vesty od
dodavatele si kupte i nejméně jednu „přezbrojovací“ sadu. Tyto sady obsahují náhradní bombičku s plynem, novou rozpustnou
tabletu a vše ostatní potřebné pro obnovení použitelnosti nafukovací záchranné vesty po jejím nafouknutí. Hydrostatické
záchranné vesty jsou velmi složité a pro účely údržby musí být zaslány výrobci.

Co byste měli hledat?
Pohodlí: Budete moci vestu pohodlně nosit při práci? Vyzkoušejte si záchrannou vestu a zjistěte, jak vám vyhovuje. Často je
problémem dření u krku, pomůže nosit tričko s límečkem. Další možný problém spočívá v tom, že vám bombička a mechanismus
tlačí do hrudníku, pokud se při práci ohnete nebo pro něco natáhnete.
Spona na pásku: Zvažte, jak bude zapínání spony na pásku snadné. Mnoho záchranných vest má zasunovací spony, ty však
může být těžké zapnout studenýma rukama a pásek se po zapnutí spony musí ještě utáhnout. „Západkové“ nebo „tlakové“ spony
jsou jednodušší a rychlejší a pásek nebude třeba utahovat. Zkontrolujte, jak spona a utahovací mechanismus pásek drží, neboť
povolování pásku je častý problém.
Výčnělky: Hledejte záchrannou vestu s plochým profilem, která vám pevně sedí a příliš nevyčnívá pod páskem. Hlavním
výčnělkem by měla být kulička nebo olivka pro aktivaci manuálního nafouknutí, často umístěná na spodní části. U automatického
nafukování je pravděpodobně rozumné zasunout kuličku manuálního nafukování mezi vnější obaly buď pomocí suchých
zipů, nebo na spodní části zoubkového zipu. Abyste se ke kuličce dostali, pokud automatické nafukování selže, budete muset
samozřejmě vnější obaly otevřít, tato možnost je však mimořádně nepravděpodobná.
Upevnění: Vnější obaly bude držet na místě suchý zip, zoubkový zip nebo patentní knoflíky. Suchý zip je velmi efektivní, pokud je
však znečištěn jemným pískem, sutí apod., nedrží již účinně a vnější díly se mohou otevírat. Zoubkové zipy a patentní knoflíky jsou
zřejmě lepší v situacích, kdy bude záchranná vesta vystavována velkému znečištění.
Čištění: U většiny rybářských činnost bude nezbytné otírat vnější obal.
Životnost: Lehké záchranné vesty s tenkým obalem nevydrží soustavné nošení při práci, neboť vnější materiál se snadno
natrhne a dojde k poškození nafukovací části. Pro těžkou fyzickou práci by měla být zpevněna alespoň dolní část záchranné vesty.
Alternativně lze nosit kompaktní záchranné vesty, které jsou krátké, a tudíž se ničeho nedotýkají.
Světlo a píšťalka: Úmluva SOLAS schválila, že záchranné vesty budou opatřeny světlem a píšťalkou. Osobní vztlakový
prostředek nemusí splňovat požadavky úmluvy SOLAS, vybavení světlem a píšťalkou se však velmi doporučuje.
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1.2.5. ZÁCHRANNÉ VESTY

1.2.6. NEPROMOKAVÉ OBLEKY
Se zabudovanou záchrannou vestou
Existuje speciální nepromokavý oblek, jehož vrchní část obsahuje expanzní sklad, nebo kabát se zapínáním na patentní knoflíky,
které se mohou rozepnout a uvolnit prostor pro nafouknutou záchrannou vestu. Jeden z výrobků, který měl při zkouškách u mnoha
rybářů velký úspěch, nahrazuje šle nepromokavých kalhot nafukovací záchrannou vestou.
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Záchranná vesta je široká a plochá a dobře sedí na ramenou nositele. Pásky u laclu kalhot umožňují utažení a kalhoty ve vodě
fungují jako účinný pomocný popruh záchranné vesty. Záchrannou vestu a nepromokavé kalhoty lze zakoupit samostatně, pokud
se tedy kalhoty poškodí, lze záchrannou vestu přenést na nové kalhoty.
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1.3.

ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY

Rybáři zjistí, že ať se rozhodnou nosit kterýkoli výrobek, nebude to bez určitého omezení a problémů. Všechny výrobky
pravděpodobně budou dřít u krku, k ochraně týla by se tedy mělo nosit tričko s límečkem. Rybáři se topí i v teplém počasí; vlastně
většina rybářů utone za klidných povětrnostních podmínek.
Nošení osobního vztlakového prostředku znamená určitou námahu, při jisté vytrvalosti to však pro vás bude podružná věc
a nikoli problém. Pečlivě si z dostupných výrobků vyberte takový, který se bude hodit pro váš rybolov. Ideálně si ho před
nákupem vyzkoušejte spolu s nepromokavým oděvem.
Nafukovací záchranné vesty nejsou věc, kterou lze „koupit a zapomenout na ně“, je třeba je po použití pověsit, aby vyschly,
a pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození nebo zda se neuvolňuje plynová bombička.
Při nákupu nafukovací záchranné vesty si pořiďte i doplňovací soupravu, abyste mohli vestu znovu sbalit, pokud dojde k zachycení
o spouštěcí olivku nebo do mechanismu pronikne vlhkost. (Na hydrostatické záchranné vesty nemá vlhkost vliv, ale dojde-li
k zachycení o spouštěcí olivku, musí je znovu sbalit výrobce.)
Měli byste vzít na vědomí, že výrobek denně nošený při práci na rybářské lodi nevydrží navěky. Svou záchrannou vestu před
použitím vždy zkontrolujte z hlediska opotřebení a zajistěte její každoroční servis, který provede oprávněná osoba.

Modul VI • Další informace
2 • Stabilita

2.1. ÚVO D
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NEPŘETĚŽUJTE
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2.1.

ÚVOD

STABILITA
Stabilita je schopnost plavidla vrátit se na vodě do vzpřímené polohy.
Dobré pochopení faktorů, které snižují stabilitu, je nezbytné pro správné rozhodování a správná opatření při plavbě na moři.

TĚŽIŠTĚ (G)
Těžiště je bod, o němž je možné říci, že v něm celá hmotnost plavidla působí vertikálně směrem dolů. Čím níže se tento bod
nachází, tím stabilnější plavidlo bude.

VI-2. Vizualizace těžiště (Maritime New Zealand).
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Těžiště se změní po naložení plavidla a těžký náklad na palubě povede k vyššímu těžišti a méně stabilní lodi. Náklad
v podpalubí zajistí lepší stabilitu. Těžiště se pohybuje směrem k přidané hmotnosti, směrem od odebrané hmotnosti a souběžně
s přesouvanou hmotností.

VI-3. Co způsobuje změny těžiště (Maritime New Zealand).

Dochází k němu v případě přelévání kapalin při pohybu plavidla, kdy nastává vychýlení těžiště, které vede k závažnému
narušení stability.
Jsou-li nádrž nebo kontejner plné, obsah v nich se s pohybem plavidla nehýbe a těžiště plavidla se nemění. V částečně plné
nádrži nebo kontejneru se bude obsah při pohybu plavidla přelévat a těžiště bude vychýleno, což sníží stabilitu. Palivové nádrže
mají přepážky, které mají účinek volné hladiny snížit.


VI-4. Plná nádrž: těžiště se při pohybu
plavidla nemění (zpracováno podle Transport
Canada, 03/2003).
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ÚČINEK VOLNÉ HLADINY

VI-5. Částečně plná nádrž: těžiště se při pohybu
plavidla vychyluje na stranu (zpracováno podle
Transport Canada, 03/2003).

U ryb může docházet k přelévání, a pokud se na palubě nebo ve skladovacím prostoru pro ryby nachází velký objem ryb, nastane
účinek volné hladiny. Ryby musí být uloženy v bednách nebo musí být rozděleny přepážkami, aby se nepřelévaly a nenarušily
stabilitu plavidla.


VI-6. Hromadně skladované ryby se budou
pohybovat a způsobí účinek volné hladiny
(zpracováno podle Transport Canada, 03/2003).

VI-7. Voda na palubě teče a způsobuje účinek
volné hladiny (zpracováno podle Transport
Canada, 03/2003).

VOLNÝ BOK
Volný bok je svislá vzdálenost mezi vodoryskou a úrovní horní paluby plavidla.

PALUBA

VOLNÝ BOK

VI-8. Ilustrace volného boku a ponoru (zpracováno podle FAO, dokument 517).
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PONOR
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2.2.

NEBEZPEČÍ PRO STABILITU

2.2.1. ÚPRAVA PLAVIDLA NEBO INSTALACE NOVÉHO VYBAVENÍ
Úprava plavidla za účelem instalace velkých těžkých předmětů posune těžiště výše a sníží stabilitu vašeho plavidla.
Chcete-li instalovat nový portálový jeřáb, palubní přístřešek, naviják sítí nebo silový blok a jeřáb, musíte se nejprve poradit
s kvalifikovanou osobou nebo konstruktérem plavidel. Jen ti budou schopni posoudit dopad, jaký bude umístění takového
předmětu na palubní úrovni mít na volný bok plavidla, a poradit vám, zda je nutné provést úpravy nebo nové výpočty stability.
Pamatujte také na to, že pozvolné hromadění zásob a vybavení přidává vašemu plavidlu hmotnost, provádějte tedy pravidelný
úklid a pečlivě kontrolujte, kde jsou skladovány těžké věci.
Snažte se udržovat hmotnost co možná nejnižší.

2.2.2. PŘETÍŽENÍ
Rybářská plavidla se obvykle přetěžují tak, že se do prostoru pro přepravu ryb umístí příliš velký úlovek, nebo se další ryby uloží na
palubě. Obě situace snižují stabilitu a velmi zvyšují možnost převrhnutí plavidla.
Zjistěte, kolik úlovku můžete bezpečně vézt, a nechte si dostatečnou bezpečnostní rezervu na špatné povětrnostní podmínky
a úbytek paliva, abyste se mohli bezpečně dostat domů. Máte-li knihu stability, podívejte se na podmínky nakládky, které jsou
vypočteny pro konkrétní množství paliva, zásob a úlovku.
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Na palubě by mělo být ukládáno co nejméně předmětů, které by měly být vždy zajištěny proti klouzání. Při rybolovu se statickým
zařízením, kdy je zapotřebí vrše nebo sítě převážet na nová loviště, vždy existuje pokušení ukládat lovná zařízení do výšky, aby
bylo možné jich vézt co nejvíce.

2.2.3. PRŮNIK VODY A ZAPLAVENÍ

K jinému zaplavení dochází prostřednictvím ventilů a potrubí ve strojovně nebo v důsledku vniknutí vody poklopy, dveřmi a
větracími otvory.
K opatřením, která tomuto riziku brání, patří:


Předcházet situacím, kdy by lámající se vlny nebo plavba po směru vln mohly způsobit zatopení paluby.



Udržovat odtokové otvory volné a bez překážek.



Omezit stokovou vodu a vodu z roztátého ledu na minimum.



Před každou plavbou provést zkoušku signalizace hladiny stokové vody a čerpadel.



Udržovat poklopy a dveře uzavřené, bez šňůr, lan a překážek.

Proti vlnám

Po směru vln

Křižování vln
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Na rozbouřeném moři může vlna na palubu přinést tuny vody a vyvolat účinek volné hladiny. Je proto nezbytně nutné odstranit
vodu z paluby co nejrychleji. Pro odstranění nabrané vody a snížení rizika převrhnutí jsou nutné odtokové otvory (palubní odtoky).

VI-9. Druhy plavby.

2.2.4. POUŽITÍ VLEČNÝCH SÍTÍ A LOV POMOCÍ DRAPÁKŮ
Při použití vlečných sítí a lovu pomocí drapáků je nutné zvedat těžké vybavení. Je třeba dbát velké opatrnosti, neboť napětí
přitahovacích lan při lovu pomocí vlečných sítí a drapáků může dramaticky zkrátit volný bok a zvýšit těžiště.

Stabilita při lovu pomocí vlečných sítí a drapáků
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VI-10. Zátěž přitahovacích lan ovlivňuje stabilitu.
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2.2.5. VYTAHOVÁNÍ ÚLOVKU NEBO RYBOLOVNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vytahování rybolovných zařízení nebo úlovku na palubu plavidla může závažným způsobem snížit stabilitu. Na to je třeba
pamatovat při vytahování úlovku lodním jeřábem. Jakmile je předmět vytažen z vody, jeho plná hmotnost působí z úseku na
vrcholu jeřábu. Hmotnost tedy působí ve výšce a vychyluje se i ke straně plavidla, které se pak naklání.
Než zahájíte zvedání, uvědomte si stav plavidla, stav moře a to, kolik hodláte zvednout.

Stabilita při vyzdvihování úlovku
Představte si celou váhu
úlovku v nejvyšším bodě
jeřábu

Velký posun
těžiště vzhůru

Úlovek

Pákový účinek velkého nákladu

VI-11. Zvedání lodním jeřábem.

Vyzvednutí úlovku k portálu
Na plavidle bude náklad
v této výšce znát

Neočekávaný pákový účinek nákladu
VI-12. Zvedání navijákem přes portál.

Zvedání přes hrazení paluby
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Na plavidle bude náklad
v této výšce znát

Pákový účinek nákladu

VI-13. Zvedání z boku.

ČTYŘI KROKY K ZAJIŠTĚNÍ STABILITY VAŠEHO PLAVIDLA

KROK 1
Zvažte každý faktor, který může přispět k nehodě v důsledku špatné stability, například:


neporušenou vodotěsnost,



volnou hladinu,



volný bok,



náklad,



rybolovné činnosti,



jiné.

KROK 2
Shromážděte všechny technické údaje o plavidle, které jsou k dispozici, například:


plán trupu lodi ve všech rovinách,



plán obecného uspořádání plavidla,



knihu stability,



záznamy o provedených úpravách,



údaje o registraci plavidla,



údaje o kapacitě prostoru pro skladování ryb, palivových nádrží, vodních nádrží,



údaje o instalované zátěži.
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2.3.

Nemáte-li k dispozici knihu stability, měli byste konzultovat konstruktéra plavidel, který může dostupné údaje využít
k výpočtu stability plavidla. Jestliže dostupné údaje nejsou dostatečné, může konstruktér plavidel provést „kolébací
zkoušku“, aby posoudil míru stability.

KROK 3


Neporušená vodotěsnost / místa možného zaplavení: Které oblasti na vašem plavidle budou mít největší
význam a mohla by jimi přitékat voda? Např. dveře, poklopy, průlezy, světlíky, větrací otvory v trupu a jejich příruby atd.
Jaké postupy a údržbu můžete zavést, abyste bránili průniku vody?



Volná hladina: Kde by na vašem plavidle mohla volná hladina vyvolat problém? Např. voda zachycená na palubě,
ryby navršené na palubě, voda v lodních stokách, palivové nádrže.



Volný bok: Které faktory by mohly zkrátit volný bok? Máte limity na základě technických údajů o volném boku? Např.
zvažte volný bok na zádi, ve středu a na přídi a znejte minimální výšku.



Naložení plavidla: Stanoví údaje o stabilitě nějaká omezení velikosti nákladu? Jsou určena místa pro skladování
rybolovného zařízení? Náklad plavidla v podobě zařízení, paliva, zásob nebo úlovku nesmí překročit minimální úroveň
stanovenou pro volný bok.



Rybolovné činnosti: Zvažte, které činnosti při rybolovu mají významný vliv na stabilitu plavidla, a sepište postupy
a opatření k omezení nepříznivých účinků.
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Sepište důležité body týkající se vašeho plavidla:
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KROK 4
Vypracujte kontrolní seznam, který bude uvádět důležité faktory týkající se vašeho plavidla, jako připomínku opatření
a kontrol, které je nutno provádět pro zajištění stability plavidla.
Do sloupečku níže doplňte důležité body, které jste vyvodili v krocích 2 a 3. Do postupů zadejte pokyny, které je u každého
bodu třeba dodržovat. Uveďte, které práce nebo kontroly je třeba provádět pravidelně. Kontrolní seznam (tabulka níže)
použijte jako pomůcku, která všem připomene opatření, jež je třeba provést k zajištění bezpečné stability plavidla.

HLAVNÍ FAKTORY

POSTUPY
Před vyplutím

Plavba

Rybolov

Vodotěsnost

Volná hladina

Volný bok

Zatížení

Rybolovné činnosti

K příkladům scénářů ke zvážení patří:
a) vyplutí z přístavu s plným stavem paliva a zásob, ale bez ryb;
b) rybaření na lovišti s velkým úlovkem;
c) návrat s velkým/malým úlovkem a nízkým stavem paliva či zásob;
d) jiné aktuální provozní situace (např. rybolovná činnost).
Poděkování:
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Část obsahu oddílu týkajícího se stability vychází z údajů, které zveřejnily organizace Maritime New Zealand a Fishing Industry
Safety and Health.

3 • První pomoc

BY
3.1. VYŠ ETŘ ENÍ ZRA NĚN É OSO
Í MAYDAY
3.2. VO LÁN Í O POM OC – VO LÁN
3.3. LÉK ÁRN IČK A
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Modul VI • Další informace

3.3.1. ZÁK LAD NÍ LÉK ÁRN IČK A
3.3.2. LÉK ÁRN IČK A KAT EGO RIE C

OD Ě
3.4. FOR MU LÁŘ ZÁZ NAM U O NEH
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VĚDĚT, CO
MÁTE DĚLAT
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3.1.

VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉ OSOBY

1. Postarejte se o svou vlastní bezpečnost.
2. Nežli na zraněnou osobu sáhnete, začněte na ni mluvit.
3. Zkontrolujte její reakce:
yy

Je v bdělém stavu?

yy

Slyší váš hlas?

yy

Reaguje na bolest?

yy

Nereaguje?

Pro kontrolu toho, jak je osoba při vědomí, ji pevně stiskněte v ramenou a zakřičte, abyste se pokusili dosáhnout reakce.
Neodpovídá-li osoba na hlas nebo dotek, štípněte ji do ušního lalůčku nebo do hřbetu ruky, abyste zkusili, zda reaguje na bolest.

K bezvědomí dochází při přerušení normální mozkové činnosti.
Může se jednat o život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

VOLÁNÍ O POMOC – VOLÁNÍ MAYDAY

1. Zkontrolujte, že je rádio zapnuté a je zvoleno nastavení vysokého výkonu.
2. Zvolte příslušný kanál (SV DSC, VKV DSC, VKV kanál 16 nebo INMARSAT).
3. Stiskněte tlačítko vysílače a pomalu a zřetelně vyslovte:
yy

Mayday (zopakujte třikrát).

yy

Tady je (třikrát zopakujte název vašeho plavidla).

yy

Moje volací značka / MMSI je…

yy

Mayday (název a identifikace plavidla).

yy

Moje pozice je (uveďte zeměpisnou šířku a délku nebo skutečnou směrovou vzdálenost od známého bodu).

yy

Žádám o (popište druh pomoci, např. „lékařskou pomoc“).

yy

Mám na palubě (?) osob.

yy

Přepínám (tzn.: odpovězte prosím).

4. Uvolněte tlačítko vysílače a čekejte na odpověď.
5. Pokud nic neuslyšíte, ZOPAKUJTE VOLÁNÍ.
Bude-li volání úspěšné, bude hovor přesměrován na lékaře v jednom z rádiových poradenských zdravotních center. Podle okolností
a vyjádření lékaře mohou orgány pobřežní stráže pomoci při zařizování evakuace.
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3.2.

Podle stávajících minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisů EU pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel,
které platí pro všechna rybářská plavidla všech velikostí:


plavidla musí mít na palubě vhodné zdravotnické vybavení,



posádka musí projít základním školením týkajícím se zdravotní pomoci a mimořádných událostí,



lékařské konzultace musí být zajištěny pomocí rádia,



na palubě by měla být příručka první pomoci.

Dojde-li k nehodě a někdo onemocní nebo je zraněn, je nezbytné, aby byla na palubě osoba, která zná správný postup, nežli
dorazí odborná pomoc.
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Všichni členové posádky by se měli zúčastnit kurzu základní první pomoci, aby v případě potřeby mohli pomoci svým
kolegům.

MODUL VI • DALŠÍ INFORMACE - 3 • PRVNÍ POMOC

3.3.

LÉKÁRNIČKA

3.3.1. ZÁKLADNÍ LÉKÁRNIČKA
OBSAH
1. Šest kusových náplastí
2. Čisticí ubrousky (na ruce zachraňující osoby)
3. Ubrousky na rány
4. Náplasti na oči
5. Náplasti na vodní bázi
6. Dvě obinadla
7. Lepicí páska
8. Chirurgické nůžky
9. Pinzety
10. Zavírací špendlíky
11. Kartáček na ruce
12. Uzavíratelné sáčky se štítky pro případ přesunu do nemocnice
13. Šest plátěných trojúhelníkových obvazů
14. Osm párů nitrilových rukavic
15. Fólie / přikrývky pro přežití
16. Resuscitační rouška

S trana 1 5 2

17. Gázové čtverečky

VÝSTROJ
1. Maska pro dýchání z úst do úst
2. Elastická adhezivní bandáž
3. Stlačená gáza
4. Rukavice z polyethylenu na jedno použití
5. Sádra
6. Tlakový obvaz
7. Zinkoklihové obinadlo nebo náplast

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY
1. Léčivé přípravky na srdeční choroby
yy

léčivé přípravky k léčbě anginy pectoris

2. Gastro-intestinální systém
yy

antiemetika

yy

antidiarrhoika
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3.3.2. LÉKÁRNIČKA KATEGORIE C(4)

3. Analgetika a spasmolytika
yy

analgetika

4. Nervová soustava
yy

léčivé přípravky proti mořské nemoci

5. Léčivé přípravky k zevnímu použití
yy

antiseptický roztok

yy

přípravek na popáleniny

6. Antidota

ZÁZNAM O NEHODĚ
Záznam o nehodě je důležitý pro lékařskou pohotovostní službu. Měl by být u oběti nehody, pokud možno v uzavíratelném
sáčku, který jej uchová v suchu. Může být vyžadována i kopie pro lodní záznamy.

(4)

Odkaz na kategorii C se týká tří kategorií, do nichž lze plavidla klasifikovat podle platných požadavků. Tato kategorizace má vliv na seznam zdravotnických
pomůcek, které musí být na palubě.
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Následující stránka uvádí vzor záznamu o nehodě, který si okopírujte a mějte na palubě u lékárničky.

FORMULÁŘ ZÁZNAMU O NEHODĚ

1. Údaje o zraněné osobě

2. Údaje o nehodě

Jméno

Datum nehody

Datum narození

Žena

Muž

Pohlaví

Den

Měsíc

Rok

Čas (UTC/GMT/místní)

Kde k nehodě došlo? (tzn. paluba, kuchyně, strojovna atd.)

Stručný popis zranění

Funkce na lodi
Postižená část těla a míra bolestivosti
Bez bolesti
Nízká
Střední
Vysoká

Soukromá adresa
Bez bolesti
Nízká
Střední
Vysoká
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3.4.

Krk

Soukromá pevná linka a/nebo mobilní telefon

Zadní část trupu

Levé rameno

Pravé rameno

Levý loket/předloktí

Alergie?

Pravý loket/předloktí

Levá ruka/zápěstí

Pravá ruka/zápěstí

Ne
Levý bok/stehno/hýždě

Jestliže ano, podejte podrobnou informaci:

Pravý bok/stehno/hýždě

Levé koleno

Pravé koleno

Pravý kotník/chodidlo

Levý kotník/chodidlo

Bere nějaké léky?
Ne
Jestliže ano, podejte podrobnou informaci:

Poranění páteře? Ano

Ne

Dýchání
Běžné

Je osoba při vědomí?

Ztížené

Ví, jak se jmenuje / kde se nachází?

Zrychlené

Je bdělá?

Pomalé

Reaguje na bolest?
Lékařská anamnéza?

Hluboké

Nereaguje?

Mělké
Hlasité

Ne
Jestliže ano, podejte podrobnou informaci:

Puls

Běžný

Zrychlený

Kožní tkáně
Teplota
Velmi nízká

Silný

Slabý

Barva
Bledá

Vlhkost
Vlhká

Nízká

Běžná

Běžná

Běžná

Zarudlá

Suchá

Vysoká
Velmi vysoká
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Pomalý

Kdy osoba naposledy jedla?

4 • Pracovní zařízení

4.1. ÚVO D

CI SE ZDV IHACÍM ZAŘ ÍZE NÍM
4.2. RUČ NÍ SIG NAL IZACE PRO PRÁ
VED ENÍ EVI DEN CE
4.3. PRO HLÍ DKY, KON TRO LY A
LY
4.4. FOR MU LÁŘ E PRO KON TRO
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OCÍ VLE ČNÝCH SÍTÍ
4.4.1. PLAVID LO PRO RYB OLOV POM
OCÍ VRŠ Í
4.4.2. PLAVID LO PRO RYB OLOV POM
SÍTÍ, NA ŠŇŮ RY NEB O
4.4.3. PLAVID LO PRO RYB OLOV DO
PŘÍV LAČ E
OCÍ DRA PÁK Ů NEB O
4.4.4. PLAVID LO PRO RYB OLOV POM
VÝLOŽN ÍKOVÝC H VLE ČNÝCH SÍTÍ
4.4.5. KOŠ ELKOVÝ NEVOD
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PROVÁDĚJTE
PRAVIDELNÉ
KONTROLY
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4.1.

ÚVOD

PRACOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Platí pro veškerá zařízení používaná při práci na palubě plavidla, například pro:


ruční nástroje, manuální i na elektrický pohon,



žebříky, pevné i přenosné,



dopravníky,



výtahy,



mrazírenská zařízení,



vybavení kuchyně a kormidelny,



navijáky,



vrátky,



navijáky sítí;



silové bloky, jeřáby a přídavné kladky, závěsné kladnice a portálové jeřáby,



pobřežní zařízení používané při vykládce, například zdvižné vozíky a pracovní zařízení s vlastním pohonem.

Každá osoba odpovědná za provoz plavidla musí zajistit, aby pracovní zařízení bylo:


vhodné k používání a k danému účelu a pro podmínky, za nichž je používáno,



udržováno ve stavu umožňujícím bezpečné používání, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti osob,



kontrolováno, aby bylo zajištěno, že zařízení je nadále bezpečné pro používání.

Všechny kontroly by měla provádět příslušná osoba a měla by být vedena evidence.

U zdvihacích zařízení, např. navijáků a vrátků, musí být prováděna zvláštní ochranná a kontrolní opatření. Zdvihací
zařízení musí být:


vhodné, dostatečně pevné a stabilní pro navrhované použití. Obdobně by měl být vhodný i náklad a všechny k němu
připevněné předměty (např. bedny s rybami, zdvihací háky atd.),



umístěno nebo instalováno tak, aby se předcházelo riziku úrazu, např. toho, že se zařízení nebo náklad zřítí nebo
zasáhne osoby,



viditelně označeno odpovídajícími informacemi, které je třeba zohlednit při jeho bezpečném používání,
např. údaji o bezpečném pracovním zatížení. Obdobně by mělo být označeno i příslušenství, například popruhy, vázací
prostředky, svorky atd.

Obsluha zařízení musí dbát:


aby byla práce se zdvihacím zařízením plánována a prováděna pod dohledem a aby ji bezpečným způsobem prováděly
k tomu oprávněné osoby,



aby bylo před zahájením práce provedeno odpovídající posouzení rizik,



aby bylo zařízení používané pro zdvihání osob odpovídajícím způsobem označeno a bylo pro tento účel bezpečné, např.
aby byla přijata veškerá potřebná bezpečnostní opatření k odstranění nebo omezení rizika,



aby bylo jakékoli vadné zařízení neprodleně vyřazeno z provozu.
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Pro výše uvedené účely musí být příslušná osoba schopna prokázat důkladnou znalost zdvihacího zařízení a práce s ním.
Touto osobou může být vůdce plavidla nebo člen posádky, doporučuje se však využít kvalifikovanou osobu.

RUČNÍ SIGNALIZACE PRO PRÁCI SE ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM

Diagramy reprodukovány s laskavým svolením Maritime and Coastguard Agency, Spojené království.

ZAČÁTEK ČINNOSTI
Řiďte se mými pokyny

JET KE MNĚ

Sevřete ruku v pěst
a otevřete dlaň pro
signalizaci „napnout“ nebo
„pomalu zvedat náklad“

ZASTAVENÍ ČINNOSTI
Zastavte a řiďte
se mými pokyny

ZDVIHAT

KONEC

SPOUŠTĚT

OTÁČET VLEVO

JET ODE MĚ

JET VLEVO
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4.2.

NOUZOVĚ
ZASTAVIT

OTÁČET VPRAVO

JET VPRAVO

Signalizovat oběma rukama
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VI-14. Standardní ruční signály pro práci se zdvihacím zařízením.
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4.3.

PROHLÍDKY, KONTROLY A VEDENÍ EVIDENCE

Před prvním použitím musí zdvihací zařízení včetně jeho příslušenství prohlédnout příslušná osoba. Během běžného používání by
mělo být zdvihací zařízení rovněž důkladně kontrolováno z hlediska případných vad, a to nejméně jednou ročně.
Příslušná osoba vypracuje plán prohlídek. Tyto prohlídky musí provádět oprávněná osoba a podrobnosti o nich musí být
zaznamenány v knize údržby, která by měla být k dispozici k nahlédnutí. Po každé prohlídce nebo kontrole zdvihacího zařízení se
předkládá zpráva vlastníkovi rybářského plavidla a vůdci plavidla, aby mohli přijmout potřebná opatření.
Je třeba posuzovat veškeré zařízení používané ke zdvihání, včetně příslušenství používaného ke kotvení, upevňování nebo
podpoře zařízení. Je zahrnuto i příslušenství, jako jsou řetězy, popruhy, vázací prostředky, šrouby s okem atd. Na vytahovací
zařízení (přitahovací lana, lana, řetězy, spojovací prvky, třmeny atd.), která se běžně ponořují do vody nebo jsou při běžném
rybolovu zaplavována, není třeba brát zřetel. Je-li však vlečný naviják nebo vrátek používán k jakékoli zdvihací činnosti, je třeba
k tomuto použití přihlédnout.
Z toho důvodu, ačkoli může mít naviják tažnou sílu 5 tun, je-li používán k vykládce úlovku a zdvihá jen 0,5 tuny na jeden zdvih,
měl by být také podroben kontrole a prohlídce na základě zátěže o hmotnosti 0,5 tuny.
Četnost kontrol bude záviset na podmínkách a používání dané položky; u předmětu intenzivně využívaného v prostředí, které
může způsobovat rychlou korozi nebo opotřebení, jsou přiměřenou lhůtou tři měsíce. U ostatních předmětů může lhůta trvat i šest
měsíců, v každém případě je však kontrolu všech položek nutno provést jednou ročně.
Následující oddíl uvádí příklad formuláře záznamu o kontrole pro plavidla pro rybolov pomocí vlečných sítí, vrší, do sítí, na šňůry
nebo přívlače a pomocí drapáků nebo výložníkových vlečných sítí a košelkových nevodů. Upozorňujeme, že výčet položek není
vyčerpávající.

FORMULÁŘE PRO KONTROLY

4.4.1. PLAVIDLO PRO RYBOLOV POMOCÍ VLEČNÝCH SÍTÍ
STAV/VÝSLEDEK
A: vyhovující
R: vyžaduje opravu/výměnu/úpravu
C: opraveno
NA: nepoužije se

POLOŽKA
3 měsíce

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

Naviják včetně: usazení, brzd, převodů, vedení
lovného zařízení, navíječek, regulačního ventilu a
hydraulických prvků
Palubní kladky a závěsné kladnice včetně třmenů
Vlečný bod, vlečné řetězy/lana a „zádržné“ řetězy
Jeřáb nebo portálový jeřáb pro zdvihání vaků
včetně: navijáku, lana, kladnice, třmenů, háku,
regulačního ventilu a hydraulických prvků
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4.4.

Vykládkové zařízení včetně: jeřábu, kladnic, lana,
háku, třmenů, háků beden, navijáku, regulačního
ventilu a hydraulických prvků
Silový blok a jeřáb
6 měsíců

12 měsíců

Naviják sítí včetně: regulačních a hydraulických
prvků
Systém pro manipulaci s rybami, dopravník, výtah
atd.
Žebřík skladovacího prostoru pro ryby
Elektrický ruční brus
Elektrická vrtačka
Svářečka
Přenosný generátor
Opalovací/řezací zařízení
12 měsíců
Ruční nástroje a různé
Fixační čepy pro třmeny

Volné zdvihací zařízení, jako například kladkostroje, musí být kontrolováno před použitím a po 12 měsících.
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Volné zdvihací zařízení
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4.4.2. PLAVIDLO PRO RYBOLOV POMOCÍ VRŠÍ
STAV/VÝSLEDEK
A: vyhovující
R: vyžaduje opravu/výměnu/úpravu
C: opraveno
NA: nepoužije se

POLOŽKA
3 měsíce

6 měsíců

9 měsíců

Vrátek včetně: stojanu, kladek, lanového
klínu, regulačních a hydraulických prvků
Člunový jeřáb včetně: podstavce jeřábu,
kladnice a třmenů
Palubní naviják, je-li používán namísto
člunového jeřábu
Jeřáb nebo portálový jeřáb pro zdvihání vaků
včetně: navijáku, lana, kladnice, třmenů,
háku, regulačního ventilu a hydraulických
prvků
Vykládkové zařízení včetně: jeřábu, kladnic,
lana, háku, třmenů, háků beden, navijáku,
regulačního ventilu a hydraulických prvků
6 měsíců

12 měsíců

Žebřík skladovacího prostoru pro ryby
Elektrický ruční brus
Elektrická vrtačka
Svářečka
Přenosný generátor
Opalovací/řezací zařízení
12 měsíců
Ruční nástroje a různé
Volné zdvihací zařízení
Volné zdvihací zařízení, jako například kladkostroje, musí být kontrolováno před použitím a po 12 měsících.
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12 měsíců

STAV/VÝSLEDEK
A: vyhovující
R: vyžaduje opravu/výměnu/úpravu
C: opraveno
NA: nepoužije se

POLOŽKA
3 měsíce

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

Vrátek na síť včetně: podstavce, držáku,
dopravníku, regulačních a hydraulických
prvků
Zařízení na vyklepávání/skládání sítí
Vrátek na šňůry včetně: stojanu, kladek,
lanového klínu, regulačních a hydraulických
prvků
Průvlak nebo kladnice člunového jeřábu,
používá-li se
Vykládkové zařízení včetně: jeřábu, kladnic,
lana, háku, třmenů, háků beden, navijáku,
regulačního ventilu a hydraulických prvků
6 měsíců
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4.4.3. PLAVIDLO PRO RYBOLOV DO SÍTÍ, NA ŠŇŮRY NEBO PŘÍVLAČE

12 měsíců

Ruční navijáky
Zařízení pro svlékání ryb z háčku
Žebřík skladovacího prostoru pro ryby
Elektrický ruční brus
Elektrická vrtačka
Svářečka
Přenosný generátor
Opalovací/řezací zařízení
12 měsíců
Ruční nástroje a různé
Volné zdvihací zařízení
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Volné zdvihací zařízení, jako například kladkostroje, musí být kontrolováno před použitím a po 12 měsících.
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4.4.4. PLAVIDLO PRO RYBOLOV POMOCÍ DRAPÁKŮ NEBO VÝLOŽNÍKOVÝCH VLEČNÝCH SÍTÍ
STAV/VÝSLEDEK
A: vyhovující
R: vyžaduje opravu/výměnu/úpravu
C: opraveno
NA: nepoužije se

POLOŽKA
3 měsíce

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

Naviják včetně: usazení, brzd, převodů,
vedení lovného zařízení, navíječek,
regulačního ventilu a hydraulických prvků
Jeřáby včetně: otočných čepů, kladnic a
lan, blokovacích zařízení a bezpečnostních
spínačů
Palubní kladky a závěsné kladnice včetně:
třmenů
Jeřáb nebo portálový jeřáb pro zdvihání vaků
včetně: navijáku, lana, kladnice, třmenů,
háku, regulačního ventilu a hydraulických
prvků
Vykládkové zařízení včetně: jeřábu, kladnic,
lana, háku, třmenů, háků beden, navijáku,
regulačního ventilu a hydraulických prvků
Lanoví pro výložníkové vlečné sítě / drapáky
Fixační řetězy ramen (pro uskladňování a
opravy)
6 měsíců

12 měsíců

Systém pro manipulaci s rybami, dopravník,
výtah atd.
Žebřík skladovacího prostoru pro ryby
Elektrický ruční brus
Elektrická vrtačka
Svářečka
Přenosný generátor
Opalovací/řezací zařízení
12 měsíců
Ruční nástroje a různé
Volné zdvihací zařízení
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Volné zdvihací zařízení, jako například kladkostroje, musí být kontrolováno před použitím a po 12 měsících.

STAV/VÝSLEDEK
A: vyhovující
R: vyžaduje opravu/výměnu/úpravu
C: opraveno
NA: nepoužije se

POLOŽKA
3 měsíce

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

Pomocný člun: stav, motor, nouzové
vybavení, rádio.
Plošina pro spouštění/vyzvedávání: zdvihací
lana, kladnice a třmeny, naviják a konstrukce.
Vrátek na šňůry včetně: stojanu, kladek,
lanového klínu, regulačních a hydraulických
prvků
Záďový vrátek na síť: včetně hydraulického
zařízení a ovládacích prvků
Příďový vrátek na síť: včetně hydraulického
zařízení a ovládacích prvků
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4.4.5. KOŠELKOVÝ NEVOD

Naviják na kapsové šňůry: přídavné kladnice
a lanoví
Konstrukce a naviják pro vytahování ryb:
včetně lodního jeřábu a veškerého lanoví
Čerpadlo na ryby: včetně lodního jeřábu a
veškerého lanoví
Přepravníky sítí: včetně jeřábového systému
a ovládacích prvků
Vykládkový lodní/pevný jeřáb: včetně všech
přídavných kladnic, řetězů atd.
6 měsíců

12 měsíců

Žebřík skladovacího prostoru pro ryby
Elektrický ruční brus
Elektrická vrtačka
Svářečka
Přenosný generátor
Opalovací/řezací zařízení
12 měsíců

Fixační čepy pro třmeny
Volné zdvihací zařízení, jako například kladkostroje, musí být kontrolováno před použitím a po 12 měsících.

S trana 1 6 3

Ruční nástroje a různé
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PROBERTE
MOŽNÉ
SCÉNÁŘE
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5.1.

ÚVOD

Nácvik nouzové situace je cvičení, při němž mohou vůdce plavidla a posádka simulovat podmínky katastrofy nebo
nebezpečné situace na palubě, aby měli možnost procvičit si své reakce. Ačkoli nácvik nemůže předvídat každý potenciální
scénář, poskytuje členům posádky představu o tom, jak se během nouzové situace zachovat. Cíle dobré reakce na
nouzovou situaci jsou následující:


iniciovat rychlou reakci,



řídit průběh nehody nebo omezit její vyhrocení,



usnadnit evakuaci, únik a záchranu z nebezpečné situace,



chránit život (včasnou lékařskou pomocí) a



chránit plavidlo a jeho vybavení.

Nácvik by měl být připraven tak, aby dal každému členu posádky možnost procvičit si svou přidělenou úlohu, seznámit se
s umístěním a druhem vybavení, které je k dispozici na palubě, a zvýšit sebedůvěru posádky jako týmu. Nácvik rovněž odhalí
nedostatky plánu, které pak lze napravit.
1. Obměňujte nácviky volbou různých situací na palubě, například požár v obytném prostoru nebo strojovně, pád přes palubu
nebo evakuace zraněného.
2. Během nácviku nikoho neohrozte.
3. Členové posádky by si měli ověřit a znát spolehlivý způsob zacházení s vybavením.
4. Veďte členy posádky k tomu, aby pracovali jako tým a řešili situaci bezpečně a účinně.
5. Členové posádky mohou vnímat určitý tlak. Je však důležité, aby chápali, že se mohou na sebe navzájem spolehnout, aby se
v nouzové situaci cítili bezpečně.
6. Proveďte závěrečné hlášení o všech nácvicích. Vyzvěte členy posádky, aby hovořili o získaných poznatcích a o tom, jaká
zlepšení by případně bylo možné následně provést. Například:
yy

Je zapotřebí další vybavení?

yy

Existuje alternativní úložné místo pro vybavení?

yy

Požaduje některý člen posádky další (nebo opakovací) nácvik?
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JAK PROVÁDĚT ÚČINNÝ NÁCVIK
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5.2.
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5.3.

NOUZOVÝ PLÁN

V rámci vašeho plánu by měly být zváženy a v deníku zapsány následující údaje.
a) Stručný popis každé potenciální nouzové situace (např. pád osoby přes palubu, požár, zapletené lovné zařízení).
b) Kontrolní seznam okamžitých kroků, které je třeba při reakci na každou nouzovou situaci dodržet.
c) Rozdělení jmen osob odpovědných za kroky nebo postupy, které mají být podle plánu provedeny.

KONTROLNÍ SEZNAM KROKŮ PRO NOUZOVÉ SITUACE

Tento oddíl stanoví kontrolní seznam základních kroků u nejvíce pravděpodobných nouzových situací na malých plavidlech.
Kontrolní seznamy mohou být významnou pomocí při přípravě nácviku a podávání závěrečného hlášení.

5.4.1. PÁD OSOBY PŘES PALUBU
Přijměte opatření s cílem snížit riziko pádů přes palubu, buďte však připraveni na úspěšnou záchrannou operaci. Musíte vědět, jak
postupovat, a musíte vypracovat vhodný plán pro vaše konkrétní plavidlo.
Postupy pro záchranu osoby po pádu přes palubu budou zahrnovat tyto kroky a opatření:


Vyhlásit poplach: zvolat „muž přes palubu“.



Jmenovat osobu ke sledování: osobu ve vodě je třeba stále sledovat.



Hodit záchranný kruh: k označení polohy.



Otočit loď: obrátit na opačný kurz.



Tísňový signál: zavolat rádiem o pomoc.



Vytažení na palubu: zajistěte prostředek k vytažení osoby zpět na palubu.



Organizace: mějte připraven vhodný prostředek k vytažení osoby z vody, například koš, žebřík, zvedací popruh apod.



První pomoc / zdravotnické ošetření: mějte vhodnou lékárničku a výcvik pro řešení hypotermie.

5.4.2. ZAPLAVENÍ
Na plavidlech s palubou může k zaplavení dojít kdykoli na moři nebo v přístavu. Zaplavení lze předejít, pokud se tak ale
nestane, je možné je ve většině případů kontrolovat. Je-li objeveno brzy, lze netěsnící potrubí izolovat a kontrolovat zaplavení
odčerpáváním vody ze zasaženého prostoru.
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5.4.

Zaplavení může být také rychlé a jeho pozdní objevení neponechává čas na řešení příčiny. Při včasném varování před zaplavením
může mít zásadní význam účinná signalizace výše hladiny stokové vody.



Vyhlaste poplach



Spusťte čerpadla, zkontrolujte, že odsávání funguje efektivně.



Hlídka v kormidelně vyšle rádiovou zprávu plavidlům, která se nacházejí poblíž, a pobřežní stráži.



Obraťte plavidlo do mělčích vod nebo přístavu. Zvažte najetí plavidlem na pobřeží.



Pokuste se zastavit proud vody uzavřením ventilů nebo zablokováním otvoru.



Pokud čerpadla nefungují, opusťte prostor a daný oddíl neprodyšně uzavřete.



Uzavřete dveře, poklopy a otvory, abyste předešli zaplavení spodních částí plavidla.



Ponechte palubní odtoky a odtokové otvory volné, aby přebytečná voda odtékala.



Vybudujte falešné přepážky pomocí dělicích prken nebo zásobníků na ryby svázaných napříč oddílem.



Hledejte otvory, kudy voda uniká do vedlejších oddílů.



Zvažte vliv zaplaveného oddílu na stabilitu.



Použijte izolační plachtu k ucpání vtoku.



Připravte se k opuštění plavidla. Zůstaňte na plavidle tak dlouho, dokud je to bezpečné.



Plavidlo opusťte až na pokyn vůdce plavidla.



Při pobytu uvnitř plavidla (v uzavřených prostorech) nenoste osobní vztlakové prostředky ani záchranné obleky, neboť jejich
vztlak může při náhlém převrhnutí plavidla bránit úniku. Mějte je však vybalené, aby byly okamžitě k dispozici.
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Abyste omezili riziko zaplavení nebo jím způsobených škod, vždy provádějte údržbu vodotěsných prostor a zkontrolujte, že
všechny prostory v podpalubí mají řádný servis a jsou udržovány v dobrém provozním stavu. Pokud by na vašem plavidle došlo
k zaplavení:
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5.4.3. ÚRAZ / NALÉHAVÝ ZDRAVOTNÍ STAV
Posádka by měla mít výcvik první pomoci a měla by vědět, jak postupovat při naléhavých zdravotních stavech, jako je bezvědomí,
řezné rány, popáleniny, hypotermie a chladový šok. Dojde-li k úrazu, postupujte takto:


Monitorujte zdravotní stav zraněné osoby na palubě.



Jedná-li se o život ohrožující stav, vyhlaste poplach rádiovým voláním „Mayday“.



V případě potřeby si vyžádejte lékařské poradenství rádiem.



Připravte se na evakuaci plavidlem nebo vrtulníkem.



Případně zajistěte evakuaci návratem do přístavu.

5.4.4. EXTRÉMNÍ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY
Nežli vyplujete, ujistěte se, že znáte předpověď počasí a podmínek na moři pro místní oblast.


Po dobu plavby soustavně sledujte povětrnostní podmínky ve své oblasti.



Informujte posádku, jestliže hrozí náročné povětrnostní podmínky a/nebo hodláte proplout nebezpečným místem.



Uzavřete dveře, poklopy a otvory, abyste zabránili vniknutí vody do plavidla.



Čerpejte vodu z lodních stok, abyste zabránili ztrátě stability.



Posádka by měla zajistit neupevněná zařízení na palubě a náklad.



Zkontrolujte z hlediska možného průsaku všechny vstupní body a výstupní linie procházející trupem.



Buďte připraveni provádět dočasné opravy.



Při pobytu uvnitř plavidla (nebo v uzavřených prostorech) nenoste osobní vztlakové prostředky ani záchranné obleky, neboť
jejich vztlak může při náhlém převrhnutí plavidla bránit úniku. Mějte je však vybalené, aby byly okamžitě k dispozici.



Naplánujte zajištění plavidla v chráněných vodách (bezpečném přístavu), bude-li to nezbytné.

5.4.5. POŽÁR
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Požár může vypuknout v kuchyni nebo ve strojovně. Vybavte své plavidlo vhodnými prostředky pro hašení požáru v těchto
prostorách. Zajistěte, aby byla oblast kolem vařiče čistá, a mějte připravenu hasicí deku k udušení požáru. Strojovna pak může být
vybavena systémem využívajícím interní plyn. Pravidelně kontrolujte ventily rozstřikovačů vody. V případě požáru buďte připraveni
provést tato opatření:


Kdokoli objeví požár, musí spustit poplach.



Informujte pobřežní stráž.



Je-li to možné, lokalizujte zdroj požáru.



Uzavřete veškerá větrací zařízení. Zavřete poklopy, dveře, otvory, okna a větráky.



Odpojte dodávku elektřiny do zasaženého prostoru.



Zajistěte bezpečný únik osob z oblasti požáru.



Izolujte a uhaste oheň.



Manévrujte s plavidlem tak, abyste minimalizovali vliv větru na požár.



Nastavte loď tak, aby šel kouř směrem od ní.



Zkontrolujte sousední prostory, abyste předešli šíření požáru.



Jakmile bude oheň uhašen, zkontrolujte stabilitu plavidla.



Pokud byla k hašení požáru použita voda, zahajte kroky k odstranění vody.



Zvažte další postup.



Zachraňte vybavení.



Spusťte poplašné zařízení.



Vyšlete signál „Mayday” a nahlaste důvod tísňové situace.



Mějte schválený záchranný vor a připravte jej na spuštění.



Mějte připraveno evakuační zavazadlo a vezměte je s sebou. Zavazadlo může obsahovat tyto položky:
yy

světlice nebo vizuální tísňovou signalizaci,

yy

nouzový radiomaják pro určení polohy (EPIRB),

yy

pátrací a záchranný odpovídač,

yy

bateriové svítilny,

yy

kapesní nebo VKV rádio,

yy

vodu a potraviny nepodléhající zkáze,

yy

lékárničku,

yy

teplé oblečení.



Nechte nastoupit posádku a každému přidělte úkol.



Opusťte plavidlo, jsou-li ohroženy životy (pravděpodobně dojde k potopení).



Uzavřete vodotěsné otvory.



Spusťte záchranný vor. Naloďte se na záchranný vor, pokud možno bez namočení.



Ponechte úvaz bezpečně přivázaný k plavidlu, buďte však připraveni jej odříznout, jakmile budou všichni na voru.



Spusťte kotvu a nafoukněte podlahu voru.



Rozmístěte hlídky.



Spusťte radiomaják EPIRB.



Nežli budete zachráněni, řiďte a soustavně vyhodnocujte situaci.
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Přípravy na opuštění plavidla zahrnují následující kroky, podle toho, co dovolí čas a okolnosti:
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5.4.6. OPUŠTĚNÍ PLAVIDLA
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5.5.

ZÁZNAM O PROVEDENÝCH NÁCVICÍCH NOUZOVÝCH SITUACÍ

Pád osoby přes palubu

Datum

Zaplavení

Datum

První pomoc

Datum

Extrémní povětrnostní podmínky

Datum

Požár

Datum

Opuštění plavidla

Datum
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TI BO ZP
PŘÍ LOH A 1: SM ĚRN ICE EU V OB LAS
/MO P/IM O
PŘÍ LOH A 2: PRÁVN Í PŘE DPI SY FAO
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1: SMĚRNICE EU V OBLASTI BOZP



Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců při práci (rámcová směrnice)
Úřední věstník L 183, 29.6.1989, s. 1



Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro
používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice
89/391/EHS)
Úřední věstník L 393, 30.12.1989, s. 18



Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční
manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Úřední věstník L 156, 21.6.1990, s. 9



Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru
Úřední věstník L 206, 29.7.1991 s. 19



Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení
lékařské péče na palubách plavidel
Úřední věstník L 113, 30.4.1992, s. 19



Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na
pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Úřední věstník L 245, 26.8.1992, s. 23
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 2: PRÁVNÍ PŘEDPISY FAO/MOP/IMO

JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU
Bezplatné publikace:
• jeden výtisk:
prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• více výtisků, plakáty či pohlednice:
na zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm)
a na delegacích Evropské unie v zemích mimo EU
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm);
můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11
(zdarma v rámci EU) (*).
(*)

Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní
automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).

Placené publikace:
• prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

KE-04-15-025-CS-N

Tyto pokyny jsou určeny k prevenci rizik, kterým mohou být vystavena malá rybářská plavidla a lidé, kteří na
nich pracují. Jejich cílem je, aby se plavidla i jejich posádky bez úhony a ve zdraví navracely ze svých cest.
Vzhledem k tomu, že rybářská plavidla představují zhruba 80 % celého rybářského loďstva EU a že počet
usmrcených a zraněných osob a ztracených plavidel přesahuje únosnou míru, mají tyto pokyny klíčový význam
při předcházení rizikům a ochraně širších rybářských komunit. Pokyny obsahují řadu modulů, které se vztahují
na klíčové oblasti, konkrétně na plavidlo, posádku, rybolovné činnosti, skutečné případy, posouzení rizik a další
informace, jako jsou např. vztlakové prostředky, stabilita, první pomoc, pracovní zařízení a nácviky nouzových
situací. Díky glosáři, ilustracím, fotografiím a grafům, které slouží ke zdůraznění důležitých bodů, je používání
těchto pokynů velice snadné a příjemné.
Tato publikace je k dispozici v tištěném a elektronickém formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

Naše publikace si můžete stáhnout nebo se zdarma přihlásit k jejich odběru na adrese
http://ec.europa.eu/social/publications
Chcete-li o Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování dostávat pravidelné
aktuální informace, zaregistrujte se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Social Europe na
adrese http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

