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Vyhlásenie
Materiál uvedený v tejto príručke je určený len na informatívne a referenčné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť právne alebo 
informované odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Prijatie a použitie informácií a postupov opísaných v príručke nemusí uspokojiť všetky špecifické potreby, požiadavky alebo 
záväzky jednotlivých krajín a ich rybárskych flotíl. Autori príručky však dúfajú, že zvýši informovanosť a podporí bezpečnejšiu 
kultúru rybolovu.

Obsah príručky by v žiadnom prípade nemal redukovať či obmedzovať povinnosti uložené vnútroštátnymi orgánmi, a to najmä 
požiadavky smerníc EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Majitelia plavidiel, kapitáni a členovia posádok sú povinní identifikovať nebezpečenstvá a prijímať ochranné opatrenia s cieľom 
odstrániť alebo znížiť riziko ujmy na zdraví a úrazov.
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Súvislosti
Malé rybárske plavidlá tvoria viac ako 80 % rybárskej flotily Európskej únie.

Počet úmrtí, zranení a stratených plavidiel za rok je v porovnaní s ostatnými odvetviami „neprípustne“ vysoký.

Podľa záverov správy KOM(2009) 599 o praktickom vykonávaní smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 93/103/ES 
[rybárske plavidlá (1)] a 92/29/EHS (lekárska starostlivosť na palubách plavidiel) uvedené právne predpisy nemali významný vplyv 
na posádky malých rybárskych plavidiel, a preto sa v správach odporúča vypracovanie nezávislej príručky pre plavidlá kratšie ako 
15 m.

Predkladaná príručka je reakciou na toto odporúčanie. Jej cieľom je vysvetliť kľúčové pojmy na úrovni EÚ a pomôcť členským 
štátom pri plnení ich povinností vyplývajúcich z rámcovej smernice a jednotlivých smerníc.

Obsah a prípravu tejto príručky podporil monitorovací výbor, ktorý osobitne vymenovala Európska komisia a ktorý je zložený zo 
zástupcov vlád, zamestnancov a odborových zväzov.

Príručka sa síce inšpiruje niekoľkými bezpečnostnými a zdravotnými predpismi, ktoré sa uplatňujú v rôznych členských štátoch, 
nepredstavuje však právne záväzný dokument. Jej hlavným cieľom je zhromaždenie najlepších postupov, ktoré by – bez ohľadu 
na to, kde sa uplatňujú – mohli pomôcť zabrániť úrazom v osobitnom a nehostinnom morskom prostredí.

Rybolov je pradávna činnosť, ktorá sa dedí z pokolenia na pokolenie. Väčšinu rybárov, ktorí prevádzkujú tieto plavidlá, tvoria 
samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú prirodzene zvyknuté na riziká. Príručka je prvým krokom k harmonizácii platných 
noriem pre odbornú prípravu a vzdelávanie.

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599
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Informácie o príručke
Financujúca organizácia
Vypracovanie príručky zadala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké 
príležitosti.

Vypracovanie príručky
Vypracovaním tejto príručky bola poverená spoločnosť Labour Asociados, SLL.

Hlavný tím
Ricardo Rodriguez (výkonný riaditeľ)

Marlene Calderón (koordinátorka, redaktorka a pomocná autorka)

Alan Dean (vedúci autor)

Podporný tím pre prieskum v teréne, pilotné testovanie a jazykový preklad
Francúzsko (Atlantický oceán): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault a Sébastien Le Du

Holandsko (Severné more): Herman Katteler a John Warmerdam

Španielsko (Stredozemné more): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella a Jorge Sanches Walliser

Írsko (Atlantický oceán): Frank Flemming a Gavin Power

Poľsko (Baltské more): Maria Jeweska, Marta Grubman a Anna Pawliszyn

Turecko (Čierne more): Goktug Dalgic

Organizácie, ktoré spolupracovali pri pilotnom testovaní
BIM – Bord Iascaigh Mhara (Írska rada pre námorné rybárstvo), Írsko

Univerzita v Cadiz, Facultad de Ciencias Náuticas (CASEM) – Universidad de Cádiz, Španielsko

IMP – Institut Maritime de Prévention, Lorient, Francúzsko

IMTM – Inštitút námorného a tropického lekárstva, Lekárska univerzita v Gdansku, Poľsko.
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Ako čítať túto príručku
Cieľom tejto príručky je poskytnúť informácie a pokyny pre všetkých prevádzkovateľov a členov posádok európskych malých 
rybárskych plavidiel (2).

Tvorí ju šesť nezávislých modulov, ktoré však čitatelia nemusia čítať v presne stanovenom poriadku, ale môžu si vyhľadať 
informácie, ktoré potrebujú. Štruktúra modulov I, II a III je pomerne podobná a zahŕňa tri hlavné časti: prvá predstavuje všeobecné 
zhrnutie možných nebezpečenstiev alebo problémov, ďalej je uvedený zoznam rizík a následne dostupné odporúčané najlepšie 
postupy. Modul IV je venovaný prípadom úrazov. V module V a VI sa podrobnejšie špecifikujú otázky, ako je okrem iného 
posúdenie rizík, stabilita, prvá pomoc a výcvik. Tieto dva moduly tiež obsahujú návrhy niekoľkých kontrolných zoznamov, ktoré 
môžu čitatelia využiť. Na záver je zaradená príloha, v ktorej sa upozorňuje na medzinárodné nástroje s osobitným vplyvom na 
rybolov na malých plavidlách. Príloha sa skôr zameriava na združenia rybárov než na jednotlivých rybárov.

Celá príručka je tiež dostupná na disku CD-ROM, ktorý ilustruje hlavné postupy na palube. Interaktívna verzia určitých oddielov 
príručky má v prvom rade povzbudiť vlastné štúdium a pomôcť pri odbornej príprave v inštitútoch alebo akadémiách.

Viac informácií o právnych predpisoch a iniciatívach EÚ je k dispozícii on-line na nasledujúcich webových sídlach:

Európska komisia, zdravie a bezpečnosť na pracovisku:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=148

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

https://osha.europa.eu/sk?set_language=en

(2) Malé rybárske plavidlá sú plavidlá kratšie ako 15 metrov.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=148
https://osha.europa.eu/sk?set_language=en
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Zameranie príručky
Účelom príručky je poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli bezpečnejšie prevádzkovať svoje plavidlo 
a chrániť svoje zdravie i zdravie posádky. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný opis obsahu jednotlivých modulov.

Modul I Plavidlo Zahŕňa viacero hľadísk, ako je napríklad 
spoľahlivosť plavidla a jeho vybavenie.

Modul II Posádka Tento modul je venovaný bezpečnosti a ochrane 
zdravia členov posádky.

Modul III Rybolovné operácie

Zameriava sa na bezpečnú realizáciu štyroch 
hlavných metód rybolovu, a to lovu vlečnou 
sieťou, lovu do košov, lovu pomocou siete/lovnej 
šnúry/prívlačou, lovu vlečnou sieťou s rozperným 
rahnom a lovu pomocou dredža.

Modul IV Skutočné prípady Opisuje nehody, ku ktorým došlo a poučenie 
z nich s cieľom zabrániť tomu, aby sa opakovali.

Modul V Posudzovanie rizika Predstavuje kontrolné zoznamy a pokyny 
týkajúce sa prístupov k posudzovaniu rizika.

Modul VI Doplňujúce informácie
Obsahuje kontrolné zoznamy a doplňujúce 
informácie, ktoré rybári môžu využiť v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia.

Príloha
Právne predpisy (smernice EÚ týkajúce sa ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci, IMO, FAO, ILO)

Príručka nie je záväzná, čitatelia by si však mali uvedomiť, že existujú právne predpisy na európskej a vnútroštátnej úrovni, ktoré 
sa musia dodržiavať. Ponúka usmernenia a spoločne s právnymi predpismi pomôže zvýšiť bezpečnosť rybolovu.
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Slovník pojmov a ich vymedzení (3)
Anóda Galvanizačný materiál nanesený na trup lode a kormidlo, ktorého účelom je chrániť vrtuľu, hriadeľ vrtule 

a vreteno kormidla pred koróziou.

Bójkový vlek Lano pripájajúce bójku ku kotve, ktorá drží koniec siete/lovnej šnúry v určenej polohe.

Celková dĺžka Dĺžka plavidla medzi najvzdialenejšími bodmi trupu lode na prove a korme.

Čistá tonáž Spôsob merania, ktorým sa stanovuje nosná kapacita plavidla.

Decibel Jednotka miery úrovne hluku.

Hádzanie Popustenie alebo nastavenie rybárskeho výstroja.

Chlopne Nazývané rozperné dosky. Obdĺžniková alebo oválna konštrukcia pripojená k bočným koncom vlečnej 
siete, ktorá je prostredníctvom hydrodynamických síl vlečená cez vodu a udržiava otvorené ústie vlečnej 
siete.

Inherentný vztlak V prípade záchranných viest: trvalý vztlak, ktorý zabezpečuje vesta ako taká.

Inherentný 
vztlakový materiál

Vztlak je dosiahnutý prostredníctvom materiálu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť obleku a jeho hustota je 
nižšia ako hustota vody. 

Laná Drôty alebo povrazy, ktoré sa používajú na vlečenie vlečnej siete.

Lov do košov Spôsob rybolovu určený na chytanie vodných schránkovcov a kôrovcov a homárov do košov (vrší) alebo 
prútených košov s návnadami.

Lov na lovnú šnúru Spôsob lovu, pri ktorom sa používajú háčiky s návnadami umiestnené po dĺžke šnúry.

Lov pomocou 
dredža

Spôsob lovu vodných schránkovcov a kôrovcov zahrabaných v morskom dne. Dredže so zubami, ktoré sa 
zahrabávajú do piesku, sa vlečú, pričom prerývajú dno a chytajú hrebeňovkovité, lastúrniky a pod.

Lov prívlačou Spôsob rybolovu, ktorý využíva nástrahu s háčikmi, ktoré sa „vláčia“ (pohybujú nahor a nadol), aby 
prilákali rybu.

Lov rýb vlečnými 
sieťami

Spôsob rybolovu, pri ktorom sa sieť vlečie a chytá ryby v smere svojho pohybu.

Makrelový navijak 
(gurdie)

Navijak, niekedy štvorcový alebo šesťhranný, ktorý sa používa pri love prívlačou, najmä pri makrelách.

Malé rybárske 
plavidlo

Na účely tejto príručky ide o plavidlo, ktorého celková dĺžka je kratšia než 15 metrov.

Muskuloskeletálne 
poruchy súvisiace 
s prácou

Fyzická práca alebo podmienky na pracovisku, ktoré by mohli spôsobiť zranenia a poruchy svalov, nervov, 
šliach, väziva, kĺbov, chrupavky a medzistavcových platničiek alebo k nim prispieť (napríklad svalové 
napätie a bolesť v dolnej časti chrbta). 

Nebezpečenstvo Pojem, ktorý sa používa pri posudzovaní rizika a označuje všetko, čo by mohlo spôsobiť ujmu.

Nehoda na mori Nehoda na mori je udalosť, ktorá sa týka lode na mori, napríklad zrážka alebo uviaznutie na plytčine. 
Zahŕňa tiež všetky úrazy posádky súvisiace s prevádzkou lode.

Oprava výstroja Opravovanie poškodeného rybárskeho výstroja. (Obvykle oprava sieťoviny alebo siete).

Osobné nadnášacie 
prostriedky

Odevy alebo zariadenia, ktoré (pokiaľ sa správne nosia a používajú vo vode) poskytujú používateľovi 
určitú mieru vztlaku, čo zvyšuje pravdepodobnosť prežitia. ONP možno rozdeliť do dvoch hlavných 
kategórií:

1. Záchranné vesty, ktoré poskytujú oporu vo vode pre osobu ležiacu tvárou nahor bez ohľadu na jej 
telesný stav.

2. Vztlakové pomôcky, ktoré si vyžadujú, aby používateľ bol pri vedomí, plával a vykonával ďalšie 
polohové pohyby, aby udržal tvár a dýchaciu oblasť nad vodou.

Palubný odtok Otvor v obrube plavidla, ktorý umožňuje odtok vody.

Podchladenie Stav, pri ktorom telesná teplota klesne pod 35 °C.

(3) Slovník pojmov a ich vymedzení je určený na použitie len spoločne s príručkou, keďže vymedzenia pojmov (napríklad pojmu pracovný úraz) sa v jednotlivých 
vnútroštátnych právnych predpisoch rôznych členských štátov EÚ môžu líšiť.
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Posudzovanie rizika Zváženie všetkých možných rizík a metód predchádzania týmto rizikám alebo ochrany pred nimi.

Potopenie sa Plavidlo naberie vodu na palubu a nakoniec sa potopí.

Pracovný úraz Pracovný úraz je úraz, ktorý sa týka člena posádky v priebehu bežnej pracovnej činnosti vrátane takých 
činností, ako je napríklad vykládka úlovku, nalodenie alebo opustenie plavidla.

Predpisy Požiadavky, ktoré sa zákonne presadzujú v členských štátoch Európskej únie.

Prekážka Termín, ktorý sa používa na opis prekážky na morskom dne, o ktorú sa zasekne rybársky výstroj.

Prútený kôš Druh pasce na chytanie krabov a homárov.

Rad Pojem, ktorým sa označuje viacero košov alebo prútených košov vrátane povrazu, ku ktorému sú 
pripojené.

Reťazový uzáver Nepretržitá reťazová slučka, ktorá je obtočená okolo lana a prevlečená sama cez seba tak, že drží lano.

Riziko Je (vysoká alebo nízka) pravdepodobnosť, že niekto utrpí ujmu spôsobenú nebezpečenstvom.

Sieťovina Plochy tvorené okami, vyrobené z motúza alebo nylonu, ktoré sa používajú na výrobu vlečných, 
žiabrových alebo zakliesňovacích sietí.

Spojovací úväz Šnúra, ktorá môže byť priviazaná alebo inak pripevnená k oblečeniu alebo záchrannej veste inej osoby, 
prípadne k záchrannému člnu alebo iným predmetom s cieľom udržať priviazanú osobu v blízkosti danej 
osoby alebo predmetu v záujme udržania polohy a zjednodušenia záchrany.

Stabilita Schopnosť plavidla vrátiť sa do vzpriamenej polohy.

Suchý zips Označenie osobitnej látky, ktorá je tvorená „slučkami“ a „háčikmi“ umožňujúcimi vzájomné spojenie 
dvoch kusov tkaniny. Obvykle sa používa na upevnenie krytov záchranných viest.

Špičkové plavidlo 
(rule beater)

Plavidlo, ktoré je navrhnuté tak, aby maximálne využilo rybolovný potenciál v rámci obmedzení 
stanovených predpismi. Obvykle ide o krátke, ale veľmi široké a hlboké plavidlo.

Tyčová bójka Tyč pripojená k bójke, s vlajočkou v hornej časti tyče.

Tyčové bójky plávajú na hladine a označujú koncové časti rybárskeho výstroja.

Úlovok Ryby alebo vodné schránkovce a kôrovce, ktoré ulovilo plavidlo.

Uviaznutie na 
plytčine

Nájazd lode na plytčinu a uviaznutie na nej.

Vaková sieť Veľký kruh sieťoviny, ktorý sa umiestni okolo kŕdľa rýb. Dolná časť siete sa môže ťahať spoločne s určitým 
druhom „váčku“, ktorý bráni rybám uniknúť zo siete.

Vlečná sieť 
s rozperným 
rahnom

Spôsob rybolovu, pri ktorom sa lovia ryby ležiace na morskom dne, napríklad solea a platesa veľká. 
Vlečnú sieť drží otvorenú rahno a reťaze z rahna narušujú morské dno, čo spôsobí, že ryby sa zdvihnú 
a chytia do vlečnej siete.

Vlečné reťaze/drôty Reťaze alebo drôty, ktorými sú pripojené laná cez reťazové uzávery k ústrednému vlečnému bodu na 
korme plavidla.

Vodotesná 
odolnosť

Schopnosť plavidla odolávať prenikaniu vody.

Výstroj Všeobecný pojem pre výstroj na lov rýb, ktorý môže zahŕňať vlečnú sieť, vodiace štíty a laná alebo koše, 
povrazy, bójky a pod.

Vztlak dosiahnutý 
nafúknutím

V prípade záchranných viest: vztlak, ktorý sa dosiahne nafúknutím váčku.

Zamotaný výstroj Termín, ktorý sa používa na opis rybárskeho výstroja, ktorý sa zamotal sám o seba a následne ho treba 
odmotať.

Zaseknutie Keď sa rybársky výstroj zachytí o prekážku na morskom dne a zastaví plavidlo, hovoríme o tzv. zaseknutí.

Záťahová sieť Systém lovu rýb do siete, pri ktorom sa postaví kruh sieťoviny okolo kŕdľa rýb.

Zdvíhacia slučka Povraz/popruh obtočený okolo časti vlečnej siete na koncovom rukávci, ktorý sa používa na zdvíhanie 
koncového rukávca na palubu.

Zdvíhanie vaku Zdvíhanie koncového rukávca (vaku) vlečnej siete na vyprázdnenie úlovku.
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Zoznam skratiek
BIM Bord Iascaigh Mhara (Írska rada pre námorné rybárstvo), Írsko

dB Decibel

EK Európska komisia

EPIRB Rádiomaják udávajúci polohu v tiesni

EÚ Európska únia

FAO Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo

GRP Sklolaminát

ILO Medzinárodná organizácia práce

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

IMP Institut Maritime de Prévention, Francúzsko

IMTM Inštitút námorného a tropického lekárstva, Lekárska univerzita v Gdansku, Poľsko

m meter/metre

MAIB Odbor vyšetrovania úrazov na mori, Spojené kráľovstvo

MCA Agentúra pre morskú a pobrežnú stráž, Spojené kráľovstvo

MOB Muž cez palubu

PFD Osobný nadnášací prostriedok

PPE Osobný ochranný prostriedok

QCATM Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime (Dotazník o pracovných nehodách pri práci na 
mori)

RA Posudzovanie rizika

SART Pátrací a záchranný transpodér

Seafish Orgán pre odvetvie spracovania morských rýb, Spojené kráľovstvo





Modul I • Plavidlo

1. POVINNOSTI VLASTNÍKA

2. ČO VYPLÝVA ZO ŠTATISTÍK?

3. PODPORA KULTÚRY BEZPEČNOSTI

4. POSUDZOVANIE RIZIKA

5. AKO ZABEZPEČIŤ VHODNOSŤ PLAVIDLA?

6. RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ

6.1. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | MUŽ CEZ PALUBU 

(MOB)

6.2. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | POŽIAR

6.3. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | ZÁCHRANA 

POMOCOU HELIKOPTÉRY

6.4. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | OPUSTENIE LODE

7. STABILITA – SKRYTÉ NEBEZPEČENSTVO!

8. VŠEOBECNÉ PRACOVNÉ PRIESTORY

9. HLIADKOVANIE

10. UBYTOVACIE PRIESTORY/KUCHYŇA

11. STROJOVŇA

12. NALODENIE SA A ODCHOD Z PLAVIDLA

13. PLÁNOVANIE RYBÁRSKEHO VÝJAZDU

14. ZAMOTANÝ VÝSTROJ A OPRAVY VÝSTROJA

15. ÚDRŽBA

16. OPERÁCIE NA BREHU

17. OPERÁCIE PRI VYLODENÍ

18. PRÁCA BEZ POMOCI INÝCH

BEZPEČNÝ 
RYBOLOV
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1. POVINNOSTI VLASTNÍKA

INFORMOVANOSŤ O PREDPISOCH

ZODPOVEDNOSŤ ZA VLASTNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Čítanie a výklad právnych predpisov môže byť náročné, ale kapitán (vlastník či prevádzkovateľ plavidla) 
musí byť informovaný o predpisoch, za ktorých dodržiavanie zodpovedá.
V mnohých prípadoch je kapitán vlastníkom plavidla a zodpovednou osobou. Ak je však kapitán 
zamestnancom vlastníka plavidla, vlastník je povinný zabezpečiť, aby kapitán bezpečne prevádzkoval 
plavidlo. Neinformovanosť kapitána (vlastníka alebo prevádzkovateľa plavidla) o predpisoch a postupoch 
ich dodržiavania môže mať vážne následky.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

I-1. Francúzske vlečné plavidlo v prístave (Yann Davalo © Európska únia).

 � Ak sa dôsledne nezohľadňujú otázky bezpečnosti 
a neprijímajú príslušné opatrenia, môžu byť 
ohrozené životy.

 � Podmienky na mori môžu byť také náročné, že 
plavidlo v nich nie je spôsobilé na bezpečnú 
prevádzku.

 � Príčinou mnohých úrazov je ľudský faktor, ktorý 
možno pripísať týmto okolnostiam:

 y nedostatočná odborná príprava;

 y chýbajúce skúsenosti a zručnosti;

 y príliš málo členov posádky a únava.

Poznámka: Nedodržiavanie predpisov môže viesť  
k začatiu trestného stíhania.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Bez ohľadu na existujúce záväzné požiadavky vyplývajúce z platných 
právnych predpisov by ste mali vždy prijať dobrovoľný a aktívny 
bezpečnostný prístup k týmto oblastiam:

 y posudzovanie rizika;

 y osobné nadnášacie prostriedky;

 y osobné ochranné prostriedky;

 y požiadavky na používanie pracovných prostriedkov;

 y osvedčenie a kontrola zdvíhacích zariadení;

 y ubytovacie priestory, potraviny a pitná voda na palube.

 � Zabezpečenie riadneho výcviku všetkých členov posádky vrátane 
opakovaných školení v oblasti bezpečnosti, ručnej manipulácie a prevádzky 
rybárskeho výstroja a strojových zariadení.

 � Prijatie opatrení na ochranu zdravia a poskytnutie zdravotnej starostlivosti, 
a to najmä v prípade vážneho zranenia alebo choroby, ktoré môžu byť 
dôsledkom práce na plavidle.

POSUDZOVANIE 
RIZIKA A PRIJATIE 

NÁPRAVNÝCH 
OPATRENÍ

MOREPLAVIDLO

POSÁDKA

I-1. Cyklus posudzovania rizika.
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2. ČO VYPLÝVA ZO ŠTATISTÍK?

NESTAŇTE SA ČÍSLOM ŠTATISTIKY

PRÍČINY VÄČŠINY SMRTEĽNÝCH ÚRAZOV

Približne polovicu smrteľných úrazov v odvetví rybárstva spôsobí samotné plavidlo. Na nasledujúcom 
obrázku sú uvedené počty smrteľných úrazov v Portugalsku.

I-2. Smrteľné úrazy rybárov podľa príčiny na plavidlách < 15 m, Portugalsko, 
2000 – 2010

Zdroj: Mutua dos Pescadores, Portugalsko, 2011.
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Iné

Obsluha navijaka

Mechanická porucha

Pád cez palubu

Potopenie sa plavidla
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NESTAŇTE SA ČÍSLOM ŠTATISTIKY

PRÍČINY VÄČŠINY ÚRAZOV

V nasledujúcej tabuľke je predstavená situácia v Spojenom kráľovstve z ktorej vyplýva, že najčastejšou 
príčinou nehôd na malých rybárskych plavidlách je zlyhanie strojových zariadení.

I-3. Najčastejšie nehody na plavidlách < 15 m podľa príčiny, Spojené kráľovstvo, 
2008

Zdroj: MAIB.
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Kontakt

Prevrátenie sa

Požiar

Zrážka

Potopenie

Zatopenie

Uviaznutie na plytčine

Strojové zariadenia
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NESTAŇTE SA ČÍSLOM ŠTATISTIKY

NAJČASTEJŠIE ZRANENIA

Štyri najčastejšie príčiny zranení rybárov vo Francúzsku sú pád do dokov, zamotanie sa do rybárskeho 
výstroja, bolesti chrbta, zranenie zápästia a porezanie. Pozri tabuľku.

I-4. Hlásené príčiny a druhy zranení rybárov na plavidlách < 15 m, Francúzsko, 
2005 – 2009

Zdroj: Databáza IMP/QCATM, 2010.

730

668

635

528

328

308

105

44

26

14

3 386Spolu

Udusenie sa výparmi

Popáleniny

Pád cez palubu

Poškodenie zraku kovom

Úder výstrojom

Nie je presnejšie uvedené

Porezanie

Bolesti (chrbát/zápästie)

Zamotanie
sa do výstroja

Pád do dokov
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3. PODPORA KULTÚRY BEZPEČNOSTI

BUĎTE AKTÍVNI

BEZPEČNÉ POSTUPY BY SA MALI STAŤ SÚČASŤOU NÁŠHO BEŽNÉHO ŽIVOTA

Kým sa ľudí osobne nedotkne úraz, predovšetkým smrteľný, je ťažké uvedomiť si jeho celkový vplyv na 
všetkých zúčastnených.

„Tragicky som prišiel o jedného člena posádky pri bežnom love vlečnou sieťou.

Roztrhol sa povraz a on stratil rovnováhu. Bol som nesmierne otrasený, pretože som vždy bol presvedčený o tom, že za 
dobrých podmienok na mori je človek schopný vydržať vo vode možno 5 – 10 minút.

Nebol vo vode dlhšie než 2 – 4 minút. Bohužiaľ nemal oblečenú záchrannú vestu. To sa teraz zmenilo. Členovia mojej 
posádky musia nosiť osobné nadnášacie prostriedky a ja som podpísal záznam o posudzovaní rizika, v ktorom som 
prisľúbil, že ich budú nosiť. Povedali by ste, že najhoršie veci sa stanú za najhorších poveternostných podmienok, ale 
v tomto prípade to tak nebolo.

Riziko trvá 24 hodín denne a 7 dní v týždni bez ohľadu na podmienky.“

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

Nehoda, a to najmä taká, ktorá vedie k úmrtiu, má závažné dôsledky nielen pre vás, ale aj pre ľudí vo vašom okolí.

Zranenia môžu zapríčiniť pracovnú neschopnosť a úmrtie má preukázateľne deštruktívny vplyv na rodinu a priateľov.

Problémy môžu prísť aj zo strany poisťovacích spoločností, ktoré nevyplatia poistku, kým sa nenájde telo.

Strata živiteľa rodiny prináša finančné problémy.

Vplyv nehody sa prejaví dokonca aj na spolupracovníkoch, ktorí môžu mať problém žiť naďalej normálnym životom.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Vypracovať posudzovanie rizika, ktoré vám pomôže uvedomiť si, aké sú riziká a aké kontrolné opatrenia treba prijať na 
predchádzanie týmto rizikám a na boj proti nim.

 � Pochopiť, že osvedčené postupy chránia zdravie posádky aj váš podnik.

 � Nedovoliť, aby efektívnosť na palube ohrozila bezpečnosť.

 � Informovať sa o príručkách a otázkach bezpečnosti a využívať tieto informácie.

 � Zoznámiť sa s legislatívnymi požiadavkami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia a plniť ich.
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4. POSUDZOVANIE RIZIKA

BUĎTE PRIPRAVENÍ

ZAMYSLITE SA NAD NEBEZPEČENSTVAMI A CHRÁŇTE SA PRED NIMI

Posudzovať riziko znamená zamyslieť sa nad možným nebezpečenstvom a rozhodnúť sa urobiť to, čo je vo 
vašich silách, aby ste mu predišli alebo sa pred ním chránili.

Posudzovanie rizika sa vyžaduje na všetkých pracoviskách. Váš zamestnávateľ alebo vlastník lode zodpovedá za zaistenie 
bezpečnosti pracoviska a zdravie všetkých zainteresovaných osôb.

Rybárske plavidlo je pracovisko a jeho prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby bolo bezpečným a zdravým miestom pre posádku 
i ostatné osoby, ktoré sa na ňom príležitostne nachádzajú. Patria medzi ne aj osoby, ktoré prechádzajú cez plavidlo, aby sa dostali 
na druhé plavidlo ukotvené tesne vedľa neho.

Na rybárskom plavidle hrozia zjavné nebezpečenstvá, ako sú pád cez palubu, potopenie alebo požiar. Možné sú aj pošmyknutia 
a pády, ktoré môžu mať nepatrné i závažné následky. Prejavujú sa zdravotné problémy, ako sú napríklad zranenia dolnej časti 
chrbta, ramien a pliec spôsobené zdvíhaním a nosením predmetov, zranenia spôsobené opakovaným napätím pri pitvaní 
rýb a nasadzovaní návnad, strata sluchu z dôvodu vystavenia vysokej hladine hluku a stres a únava zapríčinené telesným 
a duševným tlakom.

Rybári si obvykle dobre uvedomujú uvedené nebezpečenstvá, ale často ich berú ako nevyhnutnú súčasť rybolovu.

Posudzovaním rizika:
 � zvýšite bezpečnosť a ochranu zdravia pri rybolove,

 � splníte zákonné požiadavky,

 � preukážete „náležitú starostlivosť“.

Viac informácií o posudzovaní rizika nájdete v module V.

I-2. Mysli na plavidlo (Beate Gminder © Európska únia).
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5. AKO ZABEZPEČIŤ VHODNOSŤ PLAVIDLA?

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Plavidlá, ktoré nie sú dostatočne udržiavané, sa rýchlo znehodnocujú. 
V tomto prípade má zásadný význam harmonogram údržby.

KONTROLNÉ OPATRENIA

VODOTESNÁ ODOLNOSŤ
 � Skontrolujte, či sú trup a paluba plavidla v spoľahlivom stave a či v nich nie sú nejaké otvory spôsobené hrdzou, prasknuté 

dosky alebo poškodený sklolaminát.

 � Všetky kryty a dvere sa musia dať pevne uzavrieť a ventily sa musia dať zatvoriť. Okná musia účinne zadržiavať vonkajšiu 
vodu.

ZMENY STABILITY A KONŠTRUKCIE
 � Rybárske plavidlá sa rokmi často menia tak, aby sa prispôsobili inej rybolovnej metóde alebo veľkým predmetom, napríklad pri 

výmene hlavného motora alebo navijaka. Plavidlo, ktoré sa pôvodne považovalo za stabilné, mohlo o svoju stabilitu prísť.

 � Náhradný moderný, vysokorýchlostný a ľahký motor nevyrovná hmotnosť väčšieho a výkonnejšieho navijaka na palube 
rovnakým spôsobom, ako pôvodný ťažký motor a menší navijak. Na mnohých plavidlách pribudne horná paluba, zadný 
portálový žeriav a prípadne sieťový bubon. Plavidlá, na ktorých sa loví do košov, sa snažia voziť viac výstroja, ktorý skladujú 
do výšky na korme. Dodatočná hmotnosť vo vyšších častiach plavidla prudko zníži mieru stability a je nutné, aby sa plavidlo 
podrobilo dôkladnej kontrole kvalifikovanou osobou.

OCHRANA POKOVOVANÍM
Skontrolujte stav anód a ubezpečte sa, že kormový hriadeľ, vrtuľa, vreteno kormidla a všetky ventily v plášti trupu sú chránené.

Kladky treba vyrovnať a zavariť do nich oceľové zváracie oká.

Poznámka: Galvanizačné anódy sa tiež montujú v smere vstupných otvorov pre morskú vodu, ak sú z neželezného kovu.

Dĺžka plavidla Hmotnosť 
zinkových 

anód 

Celkový počet 
anód 

A 6 m – 12 m 8,6 kg 4

B 12 m – 15 m 8,6 kg 6 

C 15 m – 18 m 13,1 kg 8 

D 18 m – 21 m 15,0 kg 10

E 21 m – 24 m 15,0 kg 10

F 24 m – 27 m 15,0 kg 10

I-5. Umiestnenie a množstvo anód (spracované podľa FAO, dokument 239).

Tech Image-5 / Page 9
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KONTROLNÉ OPATRENIA

KORMIDLOVÉ ZARIADENIE
Skontrolujte, či je v prevádzkyschopnom stave.

PALUBNÉ ODTOKY
Ak je na plavidle paluba, dbajte na to, aby palubné odtoky boli vždy zbavené prekážok.

SYSTÉMY PREČERPÁVANIA
Dbajte na to, aby útor a ostatné systémy prečerpávania boli účinné a odčerpávali vodu z trupu lode.

POHON
Je hlavný motor, prevodovka, hriadeľ vrtule, zadné tesnenie a vrtuľa v dobrom stave?

Pozri súvisiacu nehodu v module IV:
7. Motor – srdce plavidla (zatopenie, prevrátenie sa a smrť).

SYSTÉMY MORSKEJ VODY
Úniky zo systému chladenia morskou vodou potopili mnohé plavidlá, preto skontrolujte, či sú v dobrom stave vstupné ventily 
morskej vody, spoje lodného trupu, výmenníky tepla, vypúšťacie ventily, čerpadlá a potrubie.

POPLAŠNÉ SIGNÁLY HLADINY VODY V ÚTORE
Častou príčinou zlyhania sú problémy so slabým elektrickým pripojením, ale zásadný význam pre všetky plavidlá s palubou má 
funkčný poplašný signál hladiny vody v útore. Mal by sa skontrolovať pred každou plavbou.

ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
Skontrolujte stav elektrických systémov a batérií, aby nedošlo k požiaru! Batérie musia byť dobre odvetrávané, aby odvádzali 
výbušné plyny, v ich blízkosti sa nesmie fajčiť ani používať otvorený oheň. Kontrolujte uvoľnené súčasti alebo nástroje ponechané 
na bloku batérií, mohli by spôsobiť skrat koncoviek.

Pozri súvisiacu nehodu v module IV:
13. Elektrický systém (požiar v strojovni).

NAVIGÁCIA
Je navigačné zariadenie na plavidle vhodné pre danú oblasť činnosti? Nemá nejaké poruchy? Existuje nejaká záloha pre prípad 
zlyhania?

KOMUNIKÁCIA
Je komunikačné zariadenie na plavidle v dobrom stave a je vhodné pre vašu oblasť činnosti? Existuje záložný systém? Máte 
systém udávajúci polohu v tiesni alebo oznamovania polohy, napríklad EPIRB?

PRÁCA BEZ POMOCI INÝCH
Je plavidlo vybavené tak, aby poskytlo maximálnu možnú bezpečnosť? Záchranné lano na určenom mieste, palubný rebrík, EPIRB 
atď.

Pozri oddiel 18:  
„Práca bez pomoci iných“ v tomto module.
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6. RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ

NACVIČUJTE!

KEĎ NASTANE NÚDZOVÁ SITUÁCIA, UŽ JE NESKORO ČÍTAŤ PRÍRUČKU!

V núdzovej situácii je životne dôležité vedieť, čo treba urobiť a mať k dispozícii správne vybavenie. Všetky 
osoby na palube by mali absolvovať kurzy odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a podľa okolností sa 
podrobiť pravidelnému výcviku.

 � Musíte byť pripravení na nasledujúce situácie: Muž cez palubu: minimálne k 25 % úmrtí v oblasti rybárstva dochádza 
vtedy, keď osoba spadne alebo ju niečo zrazí či zmetie z paluby (MAIB).

 � Požiar: Je na vás, aby ste ho uhasili.

 � Záchrana pomocou helikoptéry: Treba vedieť, čo sa má a čo sa nemá robiť.

 � Opustenie lode: Máte záchranný čln a viete, ako ho máte spustiť na vodu, prípadne vyrovnať a nasadnúť naň?

 � Závažné zranenia: Prakticky uplatniť výcvik poskytnutia prvej pomoci a vedieť, ako privolať lekársku pomoc prostredníctvom 
rádiostanice.

Viac informácií o prvej pomoci a základnej lekárničke na jej poskytovanie nájdete v module VI.
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6.1. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | MUŽ CEZ PALUBU (MOB)

NOSTE PFD

MUŽ CEZ PALUBU
 � Všetky osoby, ktoré pracujú na palube, by mali mať oblečené vhodné osobné nadnášacie prostriedky (PFD) s úrovňou 

funkčnosti 150 N alebo vyššou.

 � Zamyslite sa nad situáciou na vašom plavidle. Ako by ste zachránili osobu z vody?

 � Možno by ste hodili záchranné lano na dosiahnutie postihnutej osoby a zdvíhací popruh na jej vytiahnutie z vody.

 � Mohol by pomôcť palubný alebo povrazový rebrík, po ktorom by sa dalo vyšplhať von z vody. Na samostatne 
manipulovateľnom plavidle by sa mal trvale nachádzať na určenom mieste kormy rebrík alebo bezpečnostné lano, ktoré visia 
na boku a umožňujú stiahnutie povrazového rebríka namontovaného na obrube.

KRIČAŤ – POZERAŤ – UKÁZAŤ – HODIŤ – OTOČIŤ – HĽADAŤ – ZACHRÁNIŤ 
– OŠETRIŤ

 � Kričte na poplach.

 � Osobu, ktorá spadla cez palubu, neustále sledujte. Jeden člen posádky ju musí pozorovať a byť pripravený pohybovať 
sa po plavidle, aby nestratil vizuálny kontakt.

 � Otočte plavidlo smerom k boku, cez ktorý postihnutá osoba spadla: to zabezpečí, aby ju nezasiahla vrtuľa plavidla.

 � Hoďte záchranné koleso, pripravte sa aktivovať signalizačné zariadenia, zapíšte polohu a vyšlite signál SOS, aby ste 
privolali ostatné plavidlá alebo pátracie a záchranné orgány (SAR).

 � Otočte plavidlo a začnite súbežné hľadanie. Zvážte najrýchlejšie a najbezpečnejšie otočné manévre. (Williamsonov 
obrat alebo rovnocenný obrat).

 � Záchrana bude závisieť od podmienok na mori a od toho, či je daná osoba schopná pomáhať pri svojej záchrane.

 � Osoby, ktoré pomáhajú pri záchrane, musia mať na sebe PFD a bezpečnostný postroj. Použite povraz so slučkou 
spojený s bezpečnostným blokom alebo ťahačom a vytiahnite postihnutú osobu z vody.

 � Udržujte postihnutú osobu vo vodorovnej polohe, pokiaľ je to možné, s cieľom oslabiť účinok hydrostatického stlačenia.

 � Pripravte si lekárničku a termálnu prikrývku na ošetrenie postihnutej osoby. Pripravte sa na to, že požiadate o pomoc 
pobrežnú stráž a pripravte si tiež stratégiu lekárskej evakuácie plavidlom alebo helikoptérou.
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6.2. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | POŽIAR

SKONTROLUJTE PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ A PRIPRAVENOSŤ ZARIADENÍ NA HASENIE POŽIARU

POŽIAR

Pokiaľ ide o malé plavidlá, v právnych predpisoch sa vyžadujú vcelku minimálne zariadenia na hasenie 
požiaru. Zamyslite sa nad možnými situáciami súvisiacimi s požiarom a konštrukciou a dispozičným 
riešením plavidla a rozhodnite sa, či by nebolo vhodné doplniť ďalšie zariadenia.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Iskry z elektrických vypínačov, motorov, nástrojov a káblov.

 � Úniky paliva na horúce povrchy.

 � Iskry pri brúsení a zváraní.

 � Variče, generátory, cigarety, zápalky a zapaľovače.

HORIACI MATERIÁL NAJLEPŠÍ HASIACI PROSTRIEDOK 

Látka/papier/drevo

Horľavé kvapaliny

Požiar elektrického vedenia

Najčastejšie druhy požiaru 

Voda

Pena

CO2

Suchý prášok(*)

(*) Špeciálne hasiace prostriedky určené na hasenie materiálu s obsahom kovov a niektorých kvapalín.

ČO MUSÍ POSÁDKA VEDIEŤ
 � Kde sa na palube nachádzajú všetky protipožiarne zariadenia.

 � Ako a kedy sa všetky protipožiarne zariadenia používajú.

 � Ako voda použitá na uhasenie požiaru ovplyvní stabilitu plavidla.

 � Jednotlivé úlohy pri hasení požiaru na palube.

Treba vykonať praktický výcvik s cieľom zabezpečiť informovanosť každého 
člena posádky.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE POŽIARU

 � Kričať HORÍ a rozoznieť poplašný signál.

 � Kapitán musí zvážiť vyslanie signálu SOS.

 � Snažiť sa uhasiť požiar pomocou hasiaceho prístroja.

 � Zatvoriť všetky vetracie otvory.

 � V prípade, že sa to nepodarí, opustiť oddelenie a zatvoriť ho. Ak je to 
možné, vypnúť všetky zdroje napájania elektrickým prúdom a dodávky 
paliva do oddelenia.

 � Chrániť pred ohňom záchranný čln a uložiť záchranné vesty na miesto, 
na ktorom budú chránené a dostupné.

 � Opatrne používať vodu, aby nevznikli problémy so stabilitou (voľná 
hladina).

 � Pripraviť sa na opustenie lode.

ČO PODPORUJE HORENIE 
PRI POŽIARI:

 � ropné a benzínové pohonné hmoty 
a mazacie oleje;

 � hydraulický olej;

 � LPG v plynových fľašiach, ktorý sa 
používa na varenie;

 � chemické čistiace prostriedky, nátery 
a riedidlá;

 � handry ušpinené olejom alebo 
chemikáliami.

Odstránenie jedného prvku 
uhasí požiar

I-6. Požiarny trojuholník.

TEPLO

KYSLÍKPA
LI

VO
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6.3. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | ZÁCHRANA POMOCOU HELIKOPTÉRY

MUSÍTE VEDIEŤ, ČO TREBA UROBIŤ

KEĎ NASTANE NÚDZOVÁ SITUÁCIA, UŽ JE NESKORO ČÍTAŤ PRÍRUČKU!

Zabezpečte, aby všetci na palube poznali postupy, aby vedeli, aké majú poskytnúť informácie a ako majú 
postupovať v prípade záchrany prostredníctvom helikoptéry.

INFORMÁCIE PRE POSÁDKU ZACHRAŇUJÚCEJ HELIKOPTÉRY
 � Vaša poloha, meno a registračné číslo plavidla.

 � Rýchlosť plavidla, kurz, predpoveď počasia v danej oblasti.

 � Povaha núdzového stavu.

 � Núdzové zariadenie (rádiostanica, ručné svetlice).

V PRIEBEHU ZÁCHRANNEJ OPERÁCIE

 � Počúvajte príkazy pilota a dodržujte ich.

 � Rýchlosť plavidla nesmie prekročiť 5 – 10 uzlov.

 � Ak máte dostatok času, odtiahnite siete a upracte palubu.

 � Pripravte posádku na spustenie záchranného drôteného lana z výšky (hi-line).

 � Nedotýkajte sa lana, kým nebude uzemnené v mori (je nabité statickou elektrinou).

 � Nepripájajte drôtené lano k plavidlu.
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6.4. POSTUPY V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH | OPUSTENIE LODE

VYPRACUJTE NÚDZOVÝ PLÁN

Ak sa v predpisoch nestanovuje, že musíte mať záchranný čln, zvážte, či si ho nekúpite alebo nepožičiate 
a pouvažujte tiež nad rádiomajákom udávajúcim polohu v tiesni (EPIRB).

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Kapitán musí vydať pokyn na opustenie lode, keď je jasné, že sú ohrozené životy (napr. požiar alebo zatopenie).

 � Ak máte čas, vyšlite signál SOS a pripravte si termálny odev a prikrývky.

 � Aktivujte EPIRB a pripevnite ho k člnu alebo osobe.

 � Vezmite svetlice, ručnú rádiostanicu a spustite záchranný čln.
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7. STABILITA – SKRYTÉ NEBEZPEČENSTVO!

NEPREŤAŽUJTE!

PÔVODNE STABILNÉ PLAVIDLO SA MÔŽE STAŤ NESTABILNÝM

Stabilita rybárskeho plavidla sa v priebehu plavby neustále mení z dôvodu zmien počasia, zaťaženia 
plavidla a rybolovných operácií.
Stabilita sa neposudzuje ľahko a musí ju posúdiť kvalifikovaný odborník.
V ideálnom prípade sa pri prvom spustení plavidla na vodu urobia úplné výpočty stability a vypracuje 
záznam stability, v ktorom budú uvedené informácie o obmedzeniach plavidla za rôznych podmienok 
zaťaženia. Pri malých plavidlách je to málo pravdepodobné, ale konštruktér vypočíta úroveň stability trupu 
s cieľom zabezpečiť splnenie predpísaných požiadaviek.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

Ak ste urobili zmeny na plavidle, napríklad ste ho upravili alebo pridali zariadenia, alebo ak si nie ste plavidlom istí, mali by ste sa 
poradiť s kvalifikovanou osobou. Napokon sa zamyslite, či je nutné informovať príslušný námorný orgán a poisťovaciu spoločnosť.

KONTROLNÉ OPATRENIA

Pokiaľ sa v priebehu doterajšej prevádzky plavidla nevyskytli problémy v oblasti bezpečnosti, môžete ho naďalej bezpečne 
používať, mali by ste však dať pozor na nasledujúce skutočnosti:

 � Buďte veľmi opatrní, pokiaľ ide o náklad, ktorý umiestnite na plavidlo. Nepreťažujte ho.

 � Vždy, keď je to možné, ukladajte výstroj pod palubu, keďže zaťaženie nad palubou znižuje stabilitu.

 � Dávajte pozor na voľný bok lode (výška od hladiny vody k úrovni paluby). So zvyšovaním nákladu na plavidle dochádza 
k znižovaniu voľného boku. Pravidelne kontrolujte voľný bok, aby ste mali prehľad o zmenách v zaťažení plavidla. Znížený 
voľný bok vedie k poklesu okraja paluby pod hladinu vody, keďže plavidlo sa kolíše, čím sa prudko znižuje úroveň vztlaku ktorý 
poskytuje trup lode. Poklesnutý voľný bok tiež môže viesť k zatopeniu, pokiaľ sa plavidlo nakloní až tak, že voda prenikne cez 
kryty, dvere alebo vetracie otvory.

 � Dávajte pozor na to, aby plavidlo bolo rovnomerne naložené a vyrovnané, keďže poklesnutá prova alebo korma znižuje vztlak 
trupu lode.

 � Skontrolujte, či máte funkčný poplašný signál hladiny v útore, aby ste ihneď vedeli o každej nadbytočnej vode v trupe. Stabilitu 
znižuje aj voľná hladina vody.

 � Udržujte palubu čo najprázdnejšiu a dbajte na to, aby nikdy neboli zablokované odtokové otvory.

 � Ryby na palube by sa mali rýchlo uložiť do škatúľ a uskladniť v podpalubí. Ryby na palube sa môžu posúvať z jedného boku na 
druhý a destabilizovať plavidlo.

 � Vyhýbajte sa prevádzke plavidla „naľahko“, má málo paliva alebo veľa zásob.

 � Pri zdvíhaní postupujte veľmi opatrne, keďže zaťaženie bude pôsobiť od vrchnej časti zdvíhacej kladky a príliš zaťaží plavidlo 
tak, že ho môže prevrátiť.

 � Pri manipulácii s upevňovacím prvkom postupujte veľmi opatrne a pripravte sa na to, že výstroj budete musieť „nadľahčovať“ 
a vytiahnuť ho tak, aby nebolo ohrozené plavidlo.

 � Nepridávajte ani neodoberajte žiadne stabilizačné zaťaženie bez rady odborníka.

Pozri súvisiacu nehodu v module IV: 12. Kontrola stability (zatopenie, prevrátenie a úmrtia).
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I-7. Vplyv voľnej hladiny v nádrži (spracované podľa FAO, dokument 
č. 517).

I-8. Prevrátenie bremena z lán (spracované podľa FAO, dokument 
č. 517).

I-9. Upozornenie na stabilitu (spracované podľa FAO, dokument č. 517).

JEDNODUCHÉ KROKY NA UDRŽANIE STABILITY:
 � Zatvorte dvere a kryty.

 � Skontrolujte, či sú otvorené palubné odtoky a odtokové otvory a odstráňte z nich všetky prekážky, aby z paluby mohla 
rýchlo odtiecť voda.

 � Zabezpečte úlovok a výstroj pred posúvaním.

 � Presuňte výstroj a úlovok z paluby do ložného priestoru pre ryby.

 � Vyhýbajte sa vlnám prúdiacim v smere plavby.

 � Treba sa vyhýbať okamihom prudkého nakláňania pri vyťahovaní výstroja.

Zdroj: Technický dokument FAO č. 517 – Bezpečnostné postupy súvisiace so stabilitou malých plavidiel.

UPOZORNENIE NA STABILITU

UMIESTNENIE VÝSTROJA 
A ÚLOVKU

STABILITA

Prijateľná V limite
Nebezpečenstvo 

prevrátenia

• prázdny ložný priestor 
pre ryby

• úlovok v ložnom 
priestore pre ryby

• čiastočné zaťaženie 
v ložnom priestore 
pre ryby

• výstroj na palube

• veľký úlovok na palube

• výstroj na palube

• prázdny ložný priestor 
pre ryby
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8. VŠEOBECNÉ PRACOVNÉ PRIESTORY

ODLOŽTE VŠETKO, ČO NEPOTREBUJETE

DBAJTE NA TO, ABY LOĎ BOLA UPRATANÁ A BEZPEČNÁ – ODLOŽTE NEPOTREBNÉ 
VECI
V okolí pracovných priestorov plavidla by sa malo dať ľahko pohybovať bez rizika pošmyknutia, zakopnutia a pádu. V záujme 
bezpečnosti práce sa všetko musí ukladať tak, aby uličky a pracovné priestory zostali voľné.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zakopnutie o prekážky;

 � pokĺznutie sa na námraze, rybe alebo olejových 
škvrnách;

 � nechránené otvory;

 � chýbajúce zábradlia;

 � slabé osvetlenie;

 � prekážky vo výške hlavy.

I-3. Neporiadok na palube (Beate Gminder © Európska únia).

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Odstráňte z paluby zbytočný rybársky výstroj, o ktorý by osoby na palube mohli zakopnúť a spadnúť.

 � Naneste na palubu nekĺzavý náter, na miestach s námrazou a rybími vnútornosťami namontujte zvýšené dosky s otvormi 
(lávky). Ak je to vhodné, používajte gumové rohožky. Vyčistite a odstráňte všetky olejové škvrny.

 � Ak nepoužívate prielezy, nechajte ich zatvorené.

 � Tam, kde je to nutné alebo užitočné, namontujte zábradlia.

 � Dbajte na dostatočné osvetlenie, aby bolo vidieť všetky nebezpečné miesta.

 � Zreteľne označte všetky nízke prekážky a chráňte všetky ostré okraje mäkkým obložením.

 � Dbajte na to, aby bol stále voľný prístup k životne dôležitému bezpečnostnému vybaveniu a ovládačom.

 � Dbajte na to, aby neboli zablokované odtokové otvory a núdzové východy.

I-4. Poriadok na palube (Beate Gminder © Európska únia).
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9. HLIADKOVANIE

HLIADKA

EFEKTÍVNE HLIADKOVANIE... ALEBO CENA ZA NEPOZORNOSŤ

Treba zaistiť kontrolu nad plavidlom v záujme bezpečnosti všetkých prítomných osôb, ako aj bezpečnosti 
ostatných plavidiel.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Hliadka nie je spôsobilá na túto činnosť.

 � Keď kapitán pracuje na palube, nedržia sa primerané hliadky.

 � Hliadka zaspí.

 � Hliadka je nepozorná.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Musíte zabezpečiť, aby každá osoba poverená hliadkovaním na plavidle mala potrebné znalosti a skúsenosti, ktoré jej 
umožnia zvládnuť všetky možné situácie.

 � Ak kapitán pracuje na palube, musí zabezpečiť kontrolu nad plavidlom a musí mať prehľad o tom, čo sa deje v jeho okolí.

 � Každá osoba poverená dohľadom nad plavidlom si musí dostatočne oddýchnuť. Dobrým bezpečnostným opatrením na 
ochranu hliadky pred spánkom je výstražný systém pre hliadky.

 � Z hliadkovacieho stanoviska by nemali byť viditeľné rozptyľujúce predmety, napríklad obrazovky televíznych prijímačov alebo 
videoprehrávačov.

 � Nápoje treba pripraviť pred začiatkom hliadky. Nikdy neopúšťajte kormidelňu na účely prípravy nápoja.

Pozri súvisiacu nehodu v module IV: 5. Príliš málo spánku (nájazd na plytčinu).
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10. UBYTOVACIE PRIESTORY/KUCHYŇA

UDRŽUJTE ČISTOTU

BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTREDIE PREDSTAVUJE MINIMUM, KTORÉ BY STE MALI 
OČAKÁVAŤ

Dbajte na to, aby ubytovacie priestory, kuchyňa a všetko príslušenstvo boli primerané dĺžke rybárskeho 
výjazdu.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Nedostatočné kúrenie a vetranie ovplyvňuje zdravotný stav členov posádky.

 � Nedostatočné priestory na varenie/umývanie sú príčinami nedostatočnej hygieny, ktorú musia znášať členovia posádky.

 � Nedostatočné protipožiarne opatrenia.

 � Nesprávne uskladnenie a používanie plynových fliaš.

 � Nadmerná hladina hluku.

 � Nie sú k dispozícii únikové trasy alebo sa nedajú použiť.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Ubytovacie priestory plavidla by mali mať príjemnú teplotu a primerané vetranie, ktoré zabezpečia, že v nich nebude vlhké 
a nezdravé prostredie.

 � Priestory určené na varenie a umývanie by mali byť primerané dĺžke rybárskeho výjazdu a mali by sa udržiavať v dobrom 
prevádzkovom stave a čistote.

 � Na plavidle by mali byť namontované detektory dymu a pripravené vhodné hasiace prístroje.

 � Vedľa variča by mala byť pripravená hasiaca deka.

 � Plynové fľaše sa musia skladovať mimo ubytovacích priestorov v dobre vetranej miestnosti.

 � V kuchyni musí byť namontovaný detektor plynu, ktorý treba pravidelne kontrolovať.

 � Musí sa znížiť nadmerný hluk inštaláciou protihlukovej izolácie.

 � Dbajte na to, aby existovala úniková cesta z ubytovacích priestorov, aby bola neustále priechodná, primerane označená a aby 
ju boli schopní použiť všetci členovia posádky.



S
T

R
A

N
A

 3
6

M
O

D
U

L 
I •

 P
LA

V
ID

LO

11. STROJOVŇA

NEZABÚDAJTE NA SPRÁVNU ÚDRŽBU

NEIGNORUJTE MOTOR

Efektívna údržba je základom spoľahlivosti. V nepriaznivých podmienkach je skutočne potrebné, aby motor 
a súvisiace strojové zariadenia boli absolútne spoľahlivé.
Strojovňa musí umožňovať bezpečný pohyb, keďže sa môže stať, že bude treba opraviť motor na mori.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zlyhanie motora/strojového zariadenia;

 � nebezpečenstvo pádu a zranenia;

 � práca osamote;

 � slabé osvetlenie;

 � remeňové prevody;

 � horúce povrchy;

 � nečistota;

 � požiar alebo výbuchy;

 � neodvetrávané batérie;

 � zatopenie spôsobené poruchami potrubia, čerpadiel a ventilov.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Nezanedbávajte preventívnu údržbu vrátane výmeny oleja a filtrov.

 � Skontrolujte všetky remeňové prevody.

 � Dbajte na to, aby všade tam, kde je to potrebné, boli namontované zábradlia alebo úchyty a aby všetky podlahové dosky boli 
na určenom mieste, čo umožní bezpečný pohyb a prácu okolo motora.

 � Ak v strojovni pracujete osamote, informujte nejakú osobu, ako dlho sa tam zdržíte.

 � Dbajte na to, aby osvetlenie bolo dostatočné a aby bolo na miestach, na ktorých ho potrebujete pri údržbe motora.

 � Skontrolujte, či všetky remeňové prevody majú primerané chrániče, a to aj tie, ktoré sú umiestnené pod podlahovými doskami, 
pretože ochrana pred remeňovým prevodom bude potrebná pri nadvihnutí podlahovej dosky na získanie prístupu.

 � Všetky horúce povrchy, ktorých by ste sa náhodne mohli dotknúť, musia byť vybavené chráničom.

 � Zabezpečte primerané vetranie na odvod tepla a výparov.

 � Udržiavajte motor a súvisiace vybavenie v čistom stave, čo vám umožní všimnúť si úniky vody, paliva a oleja skôr, než 
spôsobia väčší problém.

 � Zamyslite sa nad primeranosťou systému na hasenie požiaru. Pokiaľ je na plavidle namontovaný pevný protipožiarny systém, 
sú všetky osoby na palube poučené o nebezpečenstve inertného plynu?

 � Skontrolujte, či sú batérie odvetrávané smerom von a či sa na nich nenachádza niečo, čo by mohlo spôsobiť skrat a následný 
požiar alebo výbuch.

 � Skontrolujte stav systémov hladiny morskej vody, namontujte účinný poplašný systém na sledovanie útora a pravidelne 
kontrolujte jeho funkčnosť.

 � Zabezpečte, aby sa vstupné ventily pre morskú vodu dali ľahko zavrieť, a to dokonca aj pod vodou.
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12. NALODENIE SA A ODCHOD Z PLAVIDLA

DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

PRIBLIŽNE 20 % SMRTEĽNÝCH ZRANENÍ RYBÁROV SA STANE V PRÍSTAVE PRI 
NASTUPOVANÍ NA PLAVIDLO ALEBO ODCHODE Z NEHO

V mnohých prípadoch sa za možnú príčinu považuje alkohol, ale nebezpečné je často aj zariadenie 
umožňujúce nastupovanie na malé plavidlá.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zostupovanie po rebríku;

 � prekážky na nábreží a na plavidlách;

 � slabé osvetlenie;

 � nechránené otvory;

 � prístup cez ďalšie plavidlá;

 � nalodenie cez jolu.

I-5. Dobrý prístup cez pontón (Amélie Knapp © Európska únia).

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Pred nalodením nepožívajte alkohol ani iné návykové látky.

 � Vždy sa snažte nastupovať na plavidlo v prítomnosti ďalších osôb.

 � Za rebríky na prístavných múroch zodpovedajú prístavné orgány. Pokiaľ rebríky nie sú v dobrom stave (napr. s držadlami 
v hornej časti), treba sa sťažovať u uvedených orgánov.

 � Nepoužívajte žiadne rebríky v zlom technickom stave.

 � Prekážky, ako sú napríklad sieťovina, povrazy, drôty, škatule, vodiace štíty, odpadky atď. na nábreží i na plavidle môžu zapríčiniť 
zakopnutia a pády. Odstráňte z plavidla všetky nepotrebné prekážky a spolupracujte s prístavným orgánom pri udržiavaní 
poriadku na miestach v okolí rebríkov.

 � V prístave môže byť nedostatočné alebo nemusí byť vôbec žiadne osvetlenie. Mali by ste požiadať prístavný orgán o opravu 
osvetlenia. Kým nebude osvetlenie opravené, používajte baterku, aby ste videli na miesta, na ktorých hrozí riziko zakopnutia.

 � Treba chrániť prielezy, o ktoré by osoba mohla zakopnúť a spadnúť. Podobne treba chrániť dočasné otvory, napríklad pri 
vykonávaní údržby.

 � Prístup cez ďalšie plavidlá: Plavidlá obvykle kotvia jedno vedľa druhého a členovia posádky, opravári a ostatné osoby cez ne 
musia bezpečne prejsť. Dbajte na to, aby prechod cez vaše plavidlo bol bezpečný: paluba nesmie byť klzká, na potrebných 
miestach musia byť pevné zábradlia a voľnému priechodu nesmú brániť žiadne prekážky.

 � Pri naloďovaní sa cez jolu môže ľahko dôjsť k prevráteniu, najmä ak je naložená zásobami a vybavením pre rybársky výjazd.

 � Všetky osoby na jole musia mať oblečené vhodné nadnášacie prostriedky a jola nesmie byť preťažená.

 � Pre prípad poruchy motora je nutné vziať so sebou veslá alebo pádla. Je tiež nutné mať k dispozícii svetlo, aby do joly v tme 
nenarazilo ďalšie plavidlo.
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13. PLÁNOVANIE RYBÁRSKEHO VÝJAZDU

NEZANEDBAJTE KONTROLU

ZANEDBANIE PRÍPRAVY JE PRÍPRAVOU NA PROBLÉM!

Správne naplánovanie, príprava a kontroly pred rybárskym výjazdom sú zárukou, že sa môžete vydať na 
rybolov s dôverou vo svoje plavidlo.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � porucha strojového zariadenia;

 � chýbajúce nástroje a náhradné súčasti;

 � zatopenie a strata plavidla;

 � neúčinné bezpečnostné vybavenie;

 � posádka nepozná bezpečnostné postupy;

 � nepriaznivé poveternostné podmienky;

 � zlyhanie rádiokomunikácie;

 � nespôsobilosť alebo nepripravenosť posádky.

KONTROLNÉ OPATRENIA

Zostavte kontrolný zoznam pre svoje plavidlo so všetkými položkami, ktoré považujete za dôležité, nezabudnite zahrnúť 
nasledujúce faktory:

 � Motor: palivo, olej, pitná voda.
 y Skontrolujte všetky úniky a príznaky vznikajúcich problémov.

 y Skontrolujte poplašnú signalizáciu motora.

 � Poplašná signalizácia úrovne vody v útore:

 y Skontrolujte jej prevádzkyschopnosť.

 � Systémy morskej vody:
 y Skontrolujte príznaky problémov. Dá sa prívod morskej vody ľahko zavrieť?

 y Sú čerpadlá v dobrom a prevádzkyschopnom stave?

 y Skontrolujte, či sú nasávacie sitká čisté.

 � Hydraulika:
 y Kontrola únikov – nie však rukou, keďže hydraulická kvapalina môže vstreknúť do tkaniva a zanechať veľmi závažné 

dôsledky. Kontrola hladiny v nádrži.

 y Máte náhradný olej?

 � Stav plavidla:
 y Je všetko správne uskladnené, sú kryty uzavreté a palubné odtoky čisté?

 � Bezpečnostné vybavenie:
 y Záchranné vesty sú okamžite k dispozícii; záchranný čln so správne namontovaným hydrostatickým uvoľnením je na 

určenom mieste.

 y Sú zavedené všetky protipožiarne opatrenia a sú správne?

 y Sú všetci členovia posádky oboznámení s bezpečnostnými postupmi?

 y Fungujú navigačné systémy a sú k dispozícii zálohy?

 � Počasie:
 y Oboznámte sa s predpoveďou počasia na celé obdobie predpokladaného výjazdu.

 y Informujte osoby, ktoré zostanú na pobreží, o zamýšľanej rybolovnej oblasti a predpokladanom dátume a čase návratu do 
prístavu.

 y Uveďte kontaktné údaje všetkých osôb na palube.

 � Kontrola komunikácie:
 y Skontrolujte rádiové spojenie s prístavným úradom alebo iným plavidlom.
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14. ZAMOTANÝ VÝSTROJ A OPRAVY VÝSTROJA

BUĎTE OPATRNÍ

PRED KAŽDÝM KROKOM SA ZAMYSLITE. RYBÁRSKY VÝSTROJ SA DÁ NAHRADIŤ, 
ŽIVOT NENAHRADÍTE

Keď vzniknú problémy a rybársky výstroj sa zamotá, rybári ho chcú rýchlo rozmotať a často sa nezamyslia 
nad možnými dôsledkami toho, že sa nahnú cez zábradlie alebo postavia na vlečnú sieť a opravujú 
sieťovinu.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � pád cez palubu;

 � pád z výšky;

 � odvlečenie cez palubu výstrojom, ktorý sa ťahá naspäť do mora;

 � úder predmetmi, ktoré kmitajú, kývajú sa alebo posúvajú;

 � zranenie členov posádky, ktorí nepoužili vhodné rukavice, ochranné okuliare, ochranu hlavy a pod.;

 � prevrátenie plavidla.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Najskôr zhodnoťte situáciu a rozhodnite sa, ako ju najlepšie vyriešiť. Oznámte všetkým dotknutým osobám, čo máte v úmysle 
urobiť.

 � Ak sa pre niečo nakláňate cez palubu alebo chcete z paluby vykročiť, použite bezpečnostný postroj.

 � Skontrolujte, či sa výstroj, na ktorom chcete pracovať, nemôže odtiahnuť späť.

 � Zabezpečte, aby predmety nemohli kmitať, kývať sa alebo posúvať a niekoho zraniť.

 � Pripravte si súpravu správnych nástrojov a vybavenia na opravy, ktoré očakávate.

 � Skontrolujte, či je k dispozícii správne bezpečnostné vybavenie s nástrojmi a či sa používa.

I-6. Opravy vykonávajte na bezpečnom mieste (Dominique Levieil © Európska únia).
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15. ÚDRŽBA

POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

UDRŽUJTE ICH TAK, ABY BOLI BEZPEČNÉ!

Veľa rybárov sa snaží zvládnuť čo najviac údržbových prác vlastnými silami, aby nezvýšili náklady. 
Obmedzenie údržby v záujme úspory nákladov nikdy nevyváži osobnú a finančnú cenu v prípade zranenia. 
Efektívna údržba má zásadný význam pre zachovanie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti plavidla.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � všetky riziká súvisiace so sekaním, brúsením, opracovaním drôtenou kefou a podobnými prácami;

 � nebezpečenstvo používania elektrických nástrojov v morskom prostredí;

 � nebezpečenstvo pádu;

 � chemikálie používané na čistenie alebo opracovanie;

 � výpary;

 � uzavreté priestory;

 � operácie pri zdvíhaní.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Ak hrozí nebezpečenstvo pádu cez palubu, je nutné používať osobné ochranné prostriedky.

 � Rukavice na ruky, okuliare na oči a vhodné masky proti prachu.

 � Ak hrozí nebezpečenstvo pádu predmetov z výšky alebo nárazu hlavy na prekážku, treba si obuť bezpečnostnú obuv na 
ochranu prstov na nohách a nasadiť pevnú pokrývku hlavy.

 � Elektrické nástroje sa smú používať len vtedy, keď sú v bezpečnom stave, s účinným ovládaním, chráničmi a ďalšími správne 
fungujúcimi bezpečnostnými funkciami. Musia sa používať bezpečnostné ističe poskytujúce ochranu a predlžovacie káble 
musia byť v dobrom stave.

 � Pri práci vo výškach alebo cez bok plavidla by sa mal použiť bezpečnostný postroj.

 � Pozorne si prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia dodané s chemikáliami a ďalšími materiálmi. Tieto informácie 
sú uvedené na etikete výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá sa prikladá ku všetkým chemikáliám.

 � Dávajte pozor na nebezpečenstvo spôsobené výparmi z náterov a lepidiel. Nezabudnite na dostatočné vetranie a použitie 
vhodných dýchacích prístrojov.

 � Pri zváraní alebo spaľovaní prijmite protipožiarne opatrenia.

 � Nezabudnite na nebezpečenstvo uzavretých priestorov. Dokonca aj pri maľovaní ubytovacích priestorov sa môže vytvoriť 
nebezpečné ovzdušie. Zabezpečte dostatočné vetranie a použite dýchacie prístroje. Po vymaľovaní počkajte dostatočne dlhý 
čas, kým sa výpary dôkladne nevyvetrajú. Až potom umožnite prístup do priestorov. Nevstupujte do priestorov, v ktorých boli 
uskladnené pohonné hmoty alebo olej, kým sa neuskutoční kontrola prítomnosti výbušného plynu a bezpečnosti ovzdušia. 
Nevstupujte do žiadneho uzavretého priestoru skôr, než sa presvedčíte, že je bezpečný.

 � Posúďte hmotnosť predmetov, ktoré sa budú dvíhať a použite vhodné certifikované viazacie prostriedky.

 � Pred pripevnením zdvíhacieho zariadenia k plavidlu skontrolujte, či je konštrukcia plavidla dostatočne pevná.

Pozri modul VI, oddiel 4 Pracovné zariadenia.
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16. OPERÁCIE NA BREHU

VYHÝBAJTE SA NEPRIAZNIVÉMU POČASIU

POZORNE SLEDUJTE PREDPOVEĎ POČASIA

Práca na brehu môže byť zvlášť nebezpečná, keďže počasie sa môže zmeniť a po návrate môže byť veľmi 
ťažké dostať plavidlo bezpečne na breh. Brodenie sa v mori s cieľom pripojiť plavidlo k navijaku alebo 
ťahaču si vyžaduje vhodné oblečenie a osobný nadnášací prostriedok.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � premočenie a prechladnutie;

 � zrazenie plavidlom;

 � utopenie sa;

 � plavidlo naráža na vlny a potom sa prevráti;

 � zranenia spôsobené ručným prenášaním vecí 
na plavidlo a z plavidla.

I-7. Operácie na brehu (DG MARE © Európska únia).

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Obujte si priliehavé vysoké rybárske gumáky a oblečte vhodný odev.

 � Ak je chladno, môže byť vhodný nadnášací hrejivý oblek.

 � Použite osobný nadnášací prostriedok.

 � V prípade nepriaznivých podmienok sa pripútajte záchranným lanom k niekomu, kto zostane na brehu.

 � Pripravte si dlhú reťaz alebo povraz, do ktorého je možné prevliecť drôt navijaka, aby ste nemuseli stáť priamo pod provou 
plavidla.

 � Pred plavbou sa oboznámte s predpoveďou počasia a udržujte rádiový kontakt, aby ste boli informovaní o miestnych 
podmienkach.

 � Ak je to možné, pripravte si alternatívne miesto na vylodenie alebo úkryt.

 � Vezmite si so sebou dostatok pohonných hmôt, ktoré vám umožnia dostať sa na alternatívne miesto vylodenia.

 � Zamyslite sa nad prenosom zásob a rýb na plavidlo a z plavidla.

I-8. Ťahače používané na spúšťanie plavidiel na vodu (Jonas Zetterberg © Európska únia).
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17. OPERÁCIE PRI VYLODENÍ

NEROZPTYĽUJTE SA

DÁVAJTE POZOR, NEROZPTYĽUJTE SA

Vylodenie úlovku je veľmi monotónna činnosť, pri ktorej môžu vyrušovať ľudia na nábreží, čo ľahko môže 
viesť k nepozornosti a následnej nehode.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Zariadenie na vylodenie nie je v dobrom stave a dostatočne pevné na to, aby unieslo náklad.

 � Na zdvíhanie sa používa navíjací bubon navijaka.

 � Obsluha navijaka nevidí členov posádky v priestore pre ryby.

 � Zranenia spôsobené úderom kmitajúcich škatúľ alebo hákov, na ktorých sú škatule zavesené.

 � Nebezpečenstvo pádu škatúľ späť do miestnosti pre ryby.

 � Nebezpečenstvo nárazu vysokozdvižných vozíkov na nábreží do člena posádky.

 � Bezpečnosť verejnosti.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Zabezpečiť, aby zariadenie na vylodenie bolo v dobrom 
stave a bolo vhodné na zdvíhanie nákladu. V niektorých 
krajinách platia právne predpisy, ktoré vyžadujú testovanie 
a osvedčovanie zdvíhacích zariadení. (Pozri modul VI v tejto 
príručke.)

 � Ak sa pri vylodení používa navíjací bubon, obsluha musí 
dávať veľký pozor na to, aby sa vyhla záberu bubna alebo 
zachyteniu odevu povrazom a vtiahnutiu do bubna. Oveľa 
bezpečnejší je špecializovaný vyloďovací navijak.

 � Špecializovaný navijak môže mať kontrolnú polohu, ktorá 
umožňuje obsluhe vidieť členov posádky v priestore pre 
ryby a dávať pozor, aby udržiavali dostatočný odstup.

 � Treba nosiť pevné pokrývky hlavy, ktoré znižujú riziko 
vážneho zranenia v dôsledku nárazu kmitajúcich hákov, na 
ktorých sú zavesené škatule a škatúľ s rybami alebo pádu 
škatúľ späť do priestoru pre ryby.

 � Varujte členov posádky, aby si dávali pozor na 
nebezpečenstvá súvisiace s vysokozdvižnými vozíkmi 
a ostatnými dopravnými prostriedkami na nábreží.

 � Dbajte na to, aby vaše operácie pri vylodení neohrozili 
verejnosť: ak je to vhodné, nainštalujte zábrany a vyveste 
oznámenia, aby sa verejnosť nepohybovala v príslušnej 
oblasti.

 � Ak máte k dispozícii vyhradené kotvisko na vylodenie, vždy 
ho použite.

I-9. Vylodenie úlovku (Anja Detant © Európska únia).
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18. PRÁCA BEZ POMOCI INÝCH

VEZMITE SI EPIRB

BUDETE SA MUSIEŤ SPOĽAHNÚŤ LEN NA SEBA – NESKLAMTE SA!

Mnohé malé plavidlá v súčasnosti prevádzkuje len jeden človek, čo zjavne vyvoláva obavy o bezpečnosť 
v prípade úrazu. Operácie, ktoré vykonáva len jediný človek, sa neodporúčajú, ak sú však nutné, treba 
aspoň prijať bezpečnostné opatrenia.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � V prípade zranenia pri úraze nie je k dispozícii žiadna pomoc.

 � Pri páde cez palubu plavidlo pokračuje v pohybe.

 � Pri páde cez palubu nie je k dispozícii nikto, kto by privolal záchrannú službu.

 � Náhla strata plavidla a nikto nie je informovaný.

I-10. Samostatne manipulovateľné plavidlo (Manuel Carmona Yebra © Európska únia).
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KONTROLNÉ OPATRENIA

OSOBNÝ NADNÁŠACÍ PROSTRIEDOK
Neustále noste PFD a skontrolujte, či má dostatočný vztlak na to, aby vás prevrátil na chrbát a aby sa vám nedostala do úst 
voda, ak upadnete do bezvedomia. Nadnášacie alebo pracovné vesty nie sú vhodné, keďže majú obmedzený vztlak. Odporúča 
sa záchranná vesta s automatickým nafúknutím so vztlakom 150 N, buď ako samostatný prostriedok, alebo ako súčasť 
nepremokavého odevu. Pravidelne kontrolujte, či PFD nie je poškodený a či je plynová nádoba bezpečná. Nafukovacie záchranné 
vesty sa dodávajú s integrovaným bezpečnostným postrojom, ktorý vám umožní rýchlo pripnúť záchranné lano.

ZÁCHRANNÉ LANO
Noste záchranné lano pripojené napríklad posuvným krúžkom k drôtu natiahnutému nad hlavou po celej dĺžke paluby. Drôt 
natiahnutý nad hlavou môže byť pripojený k vypínaču motora tak, aby veľká záťaž na drôte v ideálnom prípade zastavila motor.

REBRÍK CEZ PALUBU
Pevný rebrík na korme alebo povrazový rebrík, ktorý sa dá stiahnuť z obruby pomocou bezpečnostného lana, vám umožní dostať 
sa späť na palubu, ak spadnete do mora.

EPIRB A POLOHOVÝ OSOBNÝ MAJÁK
Vybavenie plavidla rádiomajákom udávajúcim polohu v tiesni (EPIRB) zabezpečí, že v prípade prevrátenia alebo potopenia 
plavidla sa automaticky uskutoční núdzové volanie a oznámi vaša poloha. Osobný polohový maják, ktorý môžete nosiť na sebe, 
pomôže pátracej a záchrannej službe, aby vás našla vo vode.

SKONTROLUJTE, ČI SÚ EPIRB ALEBO OSOBNÝ POLOHOVÝ MAJÁK ZAREGISTROVANÉ.

OVLÁDAČE
Namontujte dodatočné ovládače na miesto, z ktorého môžete správne ovládať plavidlo z paluby. Skontrolujte, či bez problémov 
dosiahnete na ovládanie navijaka/ťahača a zvážte, či by nebolo žiaduce namontovať ďalší núdzový spínač.

BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE
Skontrolujte, či je všetko bezpečnostné vybavenie v dobom stave a či je ľahko prístupné.

PRACOVNÝ PRIESTOR
Z pracovného priestoru odstráňte všetko, čo by mohlo spôsobiť zakopnutie alebo pád.

NÔŽ
Noste nôž, ktorý môžete ľahko vytiahnuť a v prípade potreby sa od niečoho odrezať.

POČASIE
Pred výjazdom sa oboznámte s predpoveďou počasia a pravidelne počas plavby sledujte vývoj počasia.

RÁDIOVÉ SPOJENIE
 � Skontrolujte rádiostanicu pred opustením prístavu a informujte miestnu pobrežnú rádiostanicu o svojich plánoch: kde budete 

loviť a kedy predpokladáte návrat do prístavu.

 � Počas plavby udržiavajte pravidelné spojenie s pobrežnou rádiostanicou a miestnymi plavidlami.

 � Vždy niekomu na pobreží oznámte, kam sa chystáte a kedy sa vrátite.

ÚDRŽBA
Dbajte na kvalitnú údržbu plavidla: nemôžete si dovoliť poruchy. Závisí od nich váš život!

POSUDZOVANIE RIZIKA
Zamyslite sa nad svojím plavidlom a nad spôsobmi zvýšenia jeho bezpečnosti.

Pozri nehodu v module IV: 14. Ste sám či sama na rybách?



Modul II • Posádka
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3. ZÁUJMY A KOMPETENCIE

3.1. MLADÉ OSOBY

3.2. JAZYKOVÉ A KULTÚRNE OTÁZKY

4. OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

5. OSOBNÉ NADNÁŠACIE PROSTRIEDKY

6. HLUK

7. OCHRANA PRED SLNKOM A DEHYDRATÁCIOU

8. CHLAD

9. ZDRAVOTNÉ OTÁZKY
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11. MUSKULOSKELETÁLNE PORUCHY

12. POŠMYKNUTIA, ZAKOPNUTIA, PÁDY…

13. MANIPULOVANIE S ÚLOVKOM

14. SPRACOVANIE ÚLOVKU

15. CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ A NEBEZPEČENSTVÁ 

BIOLOGICKÉHO PÔVODU

16. LEKÁRSKE VYŠETRENIE

17. OZNAMOVANIE ZRANENÍ A CHORÔB
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1. VŠETCI ZODPOVEDAJÚ ZA BEZPEČNOSŤ

SMEROM K BEZPEČNEJŠEJ KULTÚRE

ZMENA NÁŠHO POSTOJA K NEBEZPEČENSTVU

Posádku môže tvoriť jeden človek, ktorý pracuje samostatne, alebo päť či šesť osôb. Bez ohľadu na to, 
či ide o jednu alebo viac osôb, je mimoriadne dôležité, aby mali znalosti a skúsenosti, ktoré im umožnia 
pracovať bezpečne, v záujme ich vlastnej bezpečnosti i bezpečnosti ostatných osôb a plavidiel.
Rybolov je najnebezpečnejšie odvetvie a úmrtnosť je v ňom 30-krát vyššia než v bežnej pracujúcej 
populácii. Rybári musia zmeniť svoj postoj, prestať tvrdiť, že „vždy to bolo nebezpečné“ a naopak 
premýšľať, ako „to urobiť bezpečnejšie“.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Utopenie sa v dôsledku pádu cez palubu pri naťahovaní sa za palubu alebo pri zachytení rybárskym výstrojom, prípadne 
stiahnutí z paluby veľkou vlnou.

 � Utopenie sa pri naloďovaní.

 � Preťaženie alebo ťahanie plavidla a zároveň snaha o uvoľnenie výstroja, ktorý je zaseknutý na morskom dne.

 � Utopenie sa v dôsledku prevrátenia plavidla.

 � Usmrtenie alebo zranenie strojovým zariadením alebo rybárskym výstrojom.

 � Pošmyknutia, zakopnutia a pády.

 � Zranenia chrbta spôsobené ručnou manipuláciou.

 � Zranenia/ochorenia spôsobené manipuláciou s rybami.

 � Poškodenie sluchu v dôsledku vystavenia vysokej hladine hluku.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Nosenie vhodného osobného nadnášacieho prostriedku pri práci na palube.

 � Výcvikové kurzy týkajúce sa:

 y prežitia na mori;

 y hasenia požiaru;

 y prvej pomoci;

 y informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia;

 y ručnej manipulácie.

 � Zmena postojov k nebezpečenstvám rybolovu: neakceptovať riziko, ale vynaložiť pozitívne úsilie na boj proti nemu.
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2. VÝCVIK

NEZABÚDAJTE NA OPAKOVANIE VÝCVIKU

„VÝCVIK, KTORÝ SOM ABSOLVOVAL NA KURZE, MI ZACHRÁNIL ŽIVOT“

Výcvikové kurzy sú k dispozícii vo väčšine krajín a dôrazne sa odporúča, aby rybári absolvovali tie z nich, 
ktoré sú uvedené v nasledujúcom zozname. Ide o praktické kurzy, ktoré sa oplatí absolvovať, keďže vám 
sprostredkujú znalosti o tom, ako pracovať bezpečne a zvládnuť núdzové situácie.

KURZY

Prežitie na mori
Tento kurz má zásadný význam pre každého rybára.

Mali by ste ho absolvovať pred tým, než vkročíte na palubu, pretože sa týka vášho prežitia.

Ide o praktický kurz, pri ktorom strávite určitý čas vo vode (obvykle v bazéne), kde získate reálnu skúsenosť s nosením 
záchrannej vesty a problémami s nalodením sa na záchranný čln.

Naučíte sa, ako vyrovnať záchranný čln, ak sa nafúkne dnom nahor a čo by ste mali robiť, keď sa dostanete do 
záchranného člnu.

Budete hovoriť o nebezpečenstve šoku z podchladenia a chladu a o tom, čo by ste mali robiť v prípade pádu osoby cez 
palubu.

Hasenie požiaru
Uhasenie požiaru na mori je len na vás! Musíte vedieť, ako na to.

V rámci kurzu sa vysvetľuje pojem požiaru, základné prvky: palivo, teplo a vzduch a spôsob ich použitia pri boji s požiarom.

Čo treba urobiť v prípade zistenia požiaru, izolácia ohňa, čo treba robiť pri požiari v strojovni a použitie rôznych druhov 
hasiacich prístrojov.

Diskutuje sa o protipožiarnej prevencii a získavajú sa praktické skúsenosti s efektívnym použitím hasiacich prístrojov na 
boj s rôznymi druhmi požiaru.

Prvá pomoc
Základný výcvik, ktorý vám umožní prijať správne opatrenia, ak sa niekto na mori zraní alebo ochorie.

Zahŕňa lekárničku na poskytnutie prvej pomoci, návod ako privolať pomoc prostredníctvom rádiostanice, základné kontroly 
v prípade úrazu s bezvedomím a postup pri kardiopulmonárnej resuscitácii (KPR).

Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia
V rámci kurzu sa diskutuje o nehodách pri rybolove, o tom, ako došlo k neočakávaným udalostiam a aký bol postup pri 
riešení takýchto situácií.

Kurz poskytuje informácie o stabilite, naložení plavidla a vplyve voľnej hladiny vody a rýb na palube.

Význam poplašných signálov úrovne vody v útore ako výstrahy pred zatopením a postup pri vypracovaní posudzovania 
rizika.
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3. ZÁUJMY A KOMPETENCIE

ZVÝŠTE BEZPEČNOSŤ

„RYBÁRSKE PLAVIDLO NIE JE MIESTO PRE ĽUDÍ, KTORÍ NEVEDIA, ČO ROBIA“

Ľudia majú rôzne schopnosti a skúsenosti a je dôležité zohľadniť túto skutočnosť pri prevádzke plavidla.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

II-1. Operácie na rybárskom člne (Saba Nordstrom © Európska únia).

 � mladí ľudia s nedostatkom skúseností;

 � mladí alebo starší ľudia s obmedzenými 
fyzickými silami;

 � každý, kto nepozná plavidlo alebo spôsob 
rybolovu;

 � osoba so zdravotným postihnutím;

 � jazykové bariéry;

 � únava.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Väčšina právnych predpisov umožňuje osobám mladším ako 18 rokov, aby pracovali, v prípade rybolovu sa to však 
neodporúča. V prípade mladších osôb treba posúdiť, aké bezpečnostné opatrenia si vyžadujú.

 � Podobne treba zhodnotiť každú osobu s telesným postihnutím a určiť jej prípadné potreby alebo obmedzenia. Zdravotné 
postihnutia, ako je napríklad slabý sluch alebo obmedzené používanie končatín.

 � Jazykové bariéry by v bežnej rybolovnej činnosti nemali predstavovať problém, v núdzovej situácii by však mohli ohroziť život.

 � Musíte nacvičiť núdzové situácie s cieľom poučiť členov posádky o ich povinnostiach.

 � Dbajte na to, by si každý dostatočne odpočinul.

 � Spôsobilosť je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi:

 y výcvik v rámci výkonu práce formou spolupráce so skúsenými a znalými osobami a dohľadu z ich strany;

 y výcvik v školách, akadémiách a združeniach.
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3.1. MLADÉ OSOBY

DOHLIADAJTE NA NE

PREVEZMITE ZODPOVEDNOSŤ ZA BEZPEČNOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ

Rybolov je často rodinným podnikom a v šľapajach otcov pokračujú synovia a občas aj dcéry.
Pobyt mladého človeka, ktorý sa cez školské prázdniny vyberie „na výlet“ so svojím otcom (ako kapitánom) 
na plavidle je prípustný, ak budú prijaté všetky nutné bezpečnostné opatrenia. Patrí medzi ne dohľad nad 
mladým človekom a nad tým, aby vždy, keď sa nachádza na otvorenej palube alebo keď je to nebezpečné, 
nosil vhodný PFD. Osobitnú pozornosť treba však venovať situáciám, keď mladí ľudia na plavidle pracujú.

HLAVNÉ BODY, KTORÝM TREBA VENOVAŤ POZORNOSŤ
Zo zamestnávania mladých ľudí vyplývajú mnohé skutočnosti, ktoré je nutné zohľadniť. Je dôležité nahliadnuť do 
vnútroštátnych právnych predpisov o zamestnávaní mladých ľudí, keďže v rôznych krajinách môžu platiť rôzne predpisy.

Musíte prijať nasledujúce dôležité opatrenia:

 y Mladý človek musí pred vyplávaním na more absolvovať výcvik prežitia na mori.

 y Skôr než sa mladý človek vydá na more, posúďte možné riziká, ktoré s jeho plavbou súvisia. Musíte pri tom 
zohľadniť možný nedostatok znalostí, skúseností a fyzickej i psychickej odolnosti mladého človeka.

 y Skontrolujte, či má mladý človek dostatočné vybavenie na pracovnú činnosť, ktorú má vykonávať.

 y Skontrolujte, či absolvoval vhodný výcvik a či má účinný dohľad.

 y Dbajte na to, aby si dostatočne odpočinul.

 y Nedovoľte mladému človeku plniť úlohy, ktoré sú určené pre skúsenú osobu.
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3.2. JAZYKOVÉ A KULTÚRNE OTÁZKY

TOLERANCIA

TRPEZLIVOSŤ A POCHOPENIE ZO VŠETKÝCH STRÁN

V mnohých európskych krajinách sú ako členovia posádky rybárskych plavidiel zamestnaní migrujúci 
pracovníci, pretože prevádzkovatelia plavidiel majú problém nájsť miestnych štátnych príslušníkov, ktorí by 
boli ochotní vykonávať náročnú prácu pri love rýb.
Zamestnávanie migrujúcich pracovníkov je pre prevádzkovateľa plavidla výhodné, keďže vo všeobecnosti 
im vypláca len pevnú mzdu a nedáva im podiel z úlovku, ktorý by očakávali miestni obyvatelia. Migrujúci 
členovia posádky budú pravdepodobne žiť na plavidle, a preto nebude potrebné hradiť im náklady na 
ubytovanie. Výhodou pre migrujúcich pracovníkov je, že dostávajú oveľa väčšiu mzdu, akú by mohli 
očakávať vo svojej domovskej krajine. Migrujúci členovia posádky sa vo všeobecnosti považujú za 
výkonných a dobrých rybárov, problémy však môžu vzniknúť v oblasti jazyka a kultúry.

SOCIOLOGICKÉ FAKTORY

Jazyk
Lov rýb je často monotónna činnosť spočívajúca v hádzaní a vyťahovaní rybárskeho výstroja, pitvaní a skladovaní rýb. 
Dokonca aj keď migrujúci pracovník nedostatočne ovláda miestny jazyk, dokáže efektívne vykonať zadanú prácu. Problémy 
vznikajú vtedy, keď sa niečo nedarí a predovšetkým v núdzových situáciách, keď neschopnosť komunikovať môže stáť 
ľudské životy.
Je veľmi dôležité umiestniť na plavidle plagáty/piktogramy so základnými postupmi v núdzových situáciách, ako je 
napríklad spadnutie človeka cez palubu, požiar a opustenie lode. Človek sa najlepšie učí praxou, a preto je nutné opakovať 
nácvik s cieľom dosiahnuť, aby každá dotknutá osoba vedela, čo robí. Zamyslite sa nad tým, čo by sa mohlo stať pri práci 
s rybárskym výstrojom. Poučte migrujúceho pracovníka a názorne mu ukážte, ako postupovať v nebezpečných situáciách.

Kultúrne otázky
Ľudia vo všetkých krajinách predpokladajú, že „každý myslí ako my“, ale v skutočnosti kultúrne rozdiely znamenajú rôzne 
pohľady na vec, čo vedie k nedorozumeniam.
Reč tela: Reč tela možno v rôznych krajinách vykladať rôzne. Mnohí ľudia vyjadria nesúhlas krútením hlavy, ale v niektorých 
krajinách zdvihnutím brady. Očný kontakt sa pokladá za dôležitý a niektoré kultúry majú „pohľad z očí do očí“ v obľube. 
Pokiaľ k nemu nedôjde, pokladajú to za príznak vyhýbavosti. V niektorých latinskoamerických a ázijských krajinách sa však 
odvrátenie pohľadu považuje za príznak úcty.
Podobne ľudia z niektorých kultúr nemajú v obľube podávanie rúk. Pri rozhovore majú ľudia sklon zachovávať „súkromnú 
zónu“ a držia si od druhej osoby určitý odstup. Iné kultúry sa môžu líšiť od tej vašej. Dôležité je rešpektovať rozdielnosť 
a naučiť sa spolupracovať pri dosahovaní spoločných cieľov.

II-1. Ahoj v niekoľkých jazykoch.
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HLAVNÉ BODY, KTORÝM TREBA VENOVAŤ POZORNOSŤ
Úspešné plavidlo sa spolieha na tímovú prácu a každý nový člen posádky musí zapadnúť do kolektívu. Prevádzkovatelia 
plavidiel, ktorí uvažujú o zamestnaní migrujúcich pracovníkov, by mali zvážiť nasledujúce skutočnosti:

 � Zistiť schopnosť migrujúceho pracovníka komunikovať v jazyku daného zamestnávateľa skôr, než ho zamestná.

 � Zistiť, aký absolvoval výcvik a aké má vzdelanie. Absolvovala daná osoba výcvik prežitia na mori? Pokiaľ neabsolvovala, 
budete musieť zabezpečiť absolvovanie tohto výcviku pred vyplávaním na more.

 � Skontrolovať, či je plne vybavená vhodným morským výstrojom a osobnými ochrannými pomôckami (rukavice, 
bezpečnostná obuv atď. podľa potreby). Je dôležité skontrolovať, či má osobný nadnášací prostriedok (PFD), ktorý je 
vhodný na daný účel, či je tento prostriedok v dobrom stave a či správne sedí.

 � V plnom rozsahu poučiť migrujúceho pracovníka o bezpečnosti a nacvičiť s ním núdzové postupy s cieľom ubezpečiť sa, 
že im rozumie.

 � Poskytnúť mu čas na to, aby si zvykol na manipuláciu s rybárskym výstrojom a zabezpečiť, aby s ním spolupracovala 
skúsená osoba (ak je to možné), kým nebudete presvedčení o tom, že pracuje bezpečne z hľadiska vlastnej osoby 
i ostatných.

 � Posúdiť jeho schopnosti, ako aj riziko, ktoré predstavuje sám pre seba a pre ostatných. Pokiaľ si takéto posúdenie 
vyžiada ďalšie opatrenia, napríklad ďalší výcvik, jazykovú prípravu atď., ihneď ich zorganizujte.

Rybárske plavidlo je uzavretý a izolovaný svet a vzájomná reakcia medzi jednotlivými členmi posádky má pri takomto 
úzkom kontakte zásadný význam.

Je dôležité, aby sa každý člen posádky snažil porozumieť ostatným a vychádzať im v ústrety.
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4. OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

POUŽÍVANIE PPE JE OTÁZKOU ZDRAVÉHO ROZUMU

POUŽÍVAJTE SPRÁVNY MORSKÝ VÝSTROJ A VHODNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Členovia posádky musia byť vybavení odevom, ktorý je vhodný pre dané podmienky a musia mať 
k dispozícii osobné ochranné prostriedky podľa toho, aké sú riziká a ktoré časti tela sú im vystavené.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

Ochrana pred:

 � postriekaním morskou vodou a vodou z rybárskeho výstroja;

 � chladom a teplom.

Ochrana:

 � rúk, nôh, hlavy, očí, dokonca aj celého tela.

KONTROLNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV ZAHŔŇAJÚ NASLEDUJÚCE POLOŽKY:

 � Nepremokavý oblek má zásadný význam pre udržanie v suchu, keďže dokonca aj za pokojného stavu steká voda z rybárskeho 
výstroja.

 � Pre prípad veľmi chladného počasia sa ideálne hodia nadnášacie hrejivé obleky, ktoré nadnášajú danú osobu a chránia ju pred 
šokom zo studenej vody a podchladením, pokiaľ skončí v mori.

 � Rybári bežne nosia gumáky, ktoré by mali mať kovovú špičku na ochranu prstov na nohách v prípade spadnutia predmetov.

 � Pri manipulácii s rybami a rybárskym výstrojom treba používať nepremokavé rukavice. Pevné kožené rukavice sú potrebné pri 
spájaní drôtu a podobných operáciách.

 � Pokiaľ hrozí riziko úderu do hlavy, treba nosiť pevné pokrývky hlavy.

 � Pokiaľ hrozí riziko zranenia očí, treba nosiť ochranné okuliare alebo masku.

II-2. Základné osobné ochranné prostriedky.

PEVNÁ POKRÝVKA HLAVY

CHRÁNIČ SLUCHU

BEZPEČNOSTNÁ 
OBUV

OCHRANNÉ OKULIARE
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5. OSOBNÉ NADNÁŠACIE PROSTRIEDKY

IDE O VÁŠ ŽIVOT!

PLÁVAJTE TAK DLHO, KÝM NEPRÍDE ZÁCHRANA

Podľa údajov MAIB (1992 – 2006) medzi tri najčastejšie príčiny úmrtí na malých rybárskych plavidlách 
patrí: prevrátenie sa (29 %), pád osoby cez palubu (28 %) a zatopenie/potopenie sa (23 %).
Vo všetkých prípadoch sa rybári utopili. Keby mali vhodné osobné nadnášacie prostriedky, mnohé z týchto 
životov by bolo možné zachrániť.
 

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

Človek sa môže ocitnúť v mori z rôznych dôvodov:

 � pád cez palubu v dôsledku naťahovania sa za palubu;

 � pošmyknutie alebo zakopnutie a pád cez palubu;

 � náraz alebo vymrštenie drôtmi alebo povrazmi, ktoré sa utiahnu;

 � ťahanie rybárskym výstrojom po palube;

 � prevrátenie sa alebo potopenie plavidla;

 � strhnutie morom z paluby.

Ak takáto osoba nemá nadnášací prostriedok, ktorý by jej poskytol podporu, rýchlo prechladne, unaví sa a utopí.

KONTROLNÉ OPATRENIA

V niektorých krajinách sa v právnych predpisoch vyžaduje, aby:

 � Všetky osoby prítomné na palube malých plavidiel, ktorých 
celková dĺžka nepresahuje 15 m, mali povinne na sebe 
osobný nadnášací prostriedok.

 � Bez ohľadu na to, či vnútroštátne právne predpisy vašej 
krajiny vyžadujú alebo nevyžadujú nosenie vhodného PFD, 
ide o samostatné a najúčinnejšie opatrenie, ktoré môžete 
prijať na zvýšenie svojej bezpečnosti.

 � Zo štúdií vyplýva, že nosenie PFD zvýši šancu na prežitie pri 
páde cez palubu.

 � Pokiaľ ide o výber a údržbu PFD, pozri modul VI.

Pozri nehodu v module IV: 3. Muž cez palubu (topenie sa).

II-2. Automatická záchranná vesta (Jari Leskinen © Európska únia).
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6. HLUK

CHRÁŇTE SI UŠI

CHRÁŇTE SI SLUCH – POUŽÍVAJTE CHRÁNIČE SLUCHU

Hluk je znečisťujúci prvok, ktorý ovplyvňuje fyziologický alebo psychologický stav človeka. Pravidelné 
vystavenie hladinám hluku vyšším ako 80 dB(A) spôsobuje stratu sluchu.
Poruchy sluchu sa môžu prejaviť po dlhšom čase, pravdepodobne až po odchode do dôchodku, hluchota 
však bude trvalá.
Ak musíte kričať, aby vás počul niekto, kto je vzdialený dva metre alebo ak vám po práci zvoní v ušiach, 
existuje problém s hlučnosťou.
Vyššia hladina hluku, aká je napríklad v strojovni [viac ako 110 DB(A)], spôsobuje poškodenie sluchu už po 
niekoľkých minútach vystavenia (pozri nasledujúce obrázky).

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Ak úrovne hluku vo vašom plavidle prekročia 80 dB(A), ohrozia členov posádky.

 � Obdobia vystavenia hladinám hluku sa akumulujú a z dlhodobého hľadiska môžu viesť k trvalému poškodeniu sluchu.

 � Najbežnejším a extrémne závažným dôsledkom je nezvratné poškodenie sluchu alebo ušný šelest spôsobený hlukom (bolesť 
alebo zvonenie v ušiach).

 � Členovia posádky, ktorí trpia hluchotou, nemusia plne rozumieť slovným pokynom.

II-3. Hlučné zariadenie na plavidlách (Seafish, Spojené kráľovstvo)

Zdroj: Hluk a rybárske plavidlá, spracované podľa Seafish, 1988.

POMOCNÁ
LODNÁ SKRUTKAVRTUĽAPREVODOVKA

HUDBA

RÁDIOVÉ SPOJENIE

GENERÁTOROVÉ HNACIE
AGREGÁTY

VÝFUK

HLUK

HYDRAULICKÉ 
ČERPADLÁ

STROJOVÉ ZARIADENIA NA 
PALUBE A RYBÁRSKY VÝSTROJ

HYDRAULICKÉ 
SYSTÉMY A POTRUBIE

TURBODÚCHADLO

HLAVNÝ 
MOTOR

VÝVODOVÝ 
HRIADEĽ 
ŠKATULE

POMOCNÉ 
ČERPADLÁ



S
T

R
A

N
A

 5
5

M
O

D
U

L 
II 

• 
PO

SÁ
D

KA

II-4. Aké sú nebezpečné hladiny hluku?

140

110

80

80

50

40Chladnička
Slabá
Dážď
Mierna

Budík
Hlasitosť
Vysávač
Veľká hlasitosť

Klaksón automobilu
Extrémna hlasitosť

Výstrel z brokovnice
Bolestivé poranenie

Hladiny dB(A)

110 dB(A), 1 minúta
105 dB(A), 5 minút

100 dB(A), 15 minút
95 dB(A), 50 minút
90 dB(A), 2 hodiny
85 dB(A), 8 hodín

82 dB(A), 16 hodín

Maximálny čas vystavenia
počas 24 hodín
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II-5. Typické hladiny hluku v priestoroch plavidla (Seafish)

90

90

95

115

100
75 - 83

75 - 83

100 - 110

75 - 83

75 - 90

Kabína

Strojovňa

Spoločná
jedáleň

Zakrúžkované číselné údaje predstavujú najvyššiu úroveň nameranú na 17 rybárskych plavidlách, spracované podľa 
Seafish, 1988.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Posúďte situáciu na vašom plavidle, v kormidelni, ubytovacích priestoroch a pracovných priestoroch.

 � Ak sú hladiny hluku vysoké [vyššie ako 80 dB(A)], zamyslite sa nad jednoduchými riešeniami, ako sú napríklad drevené 
obloženie stien, protihlukové kryty, náhradná izolácia a chrániče sluchu.

 � Vo väčšine strojovní hladina hluku prekračuje úroveň 110 dB(A), preto je nutné nosiť chrániče sluchu.

 � Zohľadnite prípadné problémy s hlučnosťou pri konštrukcii plavidla, keď je riešenie menej nákladné.

 � Poradia vám stavitelia lodí, námorní kontrolóri a dodávatelia zariadení.

 � Priestory, v ktorých hladina hluku prekročí 85 dB, musia byť označené značkami.
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7. OCHRANA PRED SLNKOM A DEHYDRATÁCIOU

CHRÁŇTE SA PRED RAKOVINOU KOŽE

NESPÁĽTE SA!
Pri dlhodobej práci na palube sa vystavujete vysokej úrovni ultrafialového žiarenia (UV) zo slnka, ktoré spôsobuje poškodenie 
kože, pľuzgiere, starnutie kože a z dlhodobého hľadiska rakovinu kože. V horúcich sezónach rybári musia prijať osobitné opatrenia, 
ktorými zabránia dehydratácii.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

II-3. Koža bez ochrany (Goran Kumric © Európska únia).

 � Najväčšie riziko hrozí osobám kaukazského 
pôvodu.

 � Svetlá a pehavá pokožka, ktorá nezhnedne 
alebo sa pred zhnednutím spáli.

 � Osoby s veľkým počtom materských 
znamienok.

 � Osoby s ryšavými alebo plavými vlasmi.

 � Osoby so svetlými očami.

 � Všetky osoby môžu trpieť dehydratáciou pri 
vysokých teplotách.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Najlepšou ochranou je zakryť sa.

 � Noste klobúk, ktorý vám zatieni tvár a krk.

 � Opaľovacie krémy poskytujú ochranu, ale len v prípade, že sa nanášajú 
vo väčšom množstve a sú dostatočne silné (vysoký ochranný faktor).

 � Kontrolujte si kožu: prvým varovným príznakom je často malá chrasta, 
ktorá nezmizne ani po niekoľkých týždňoch.

 � Sledujte zmeny alebo nové materské znamienka, najmä v okolí 
nosa a očí alebo na chrbtoch rúk. Osobitnú pozornosť treba venovať 
materským znamienkam, ktoré rastú alebo menia svoj vzhľad.

 � Ak sa takéto príznaky objavia, navštívte lekára.

 � V horúcich dňoch by všetky osoby mali piť dostatočné množstvo vody 
a vo veľkých horúčavách by mali užívať slané tablety.

II-4. Ochrana pred chladom, slnkom a utopením (Laurent Markovic © Európska 
únia).
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8. CHLAD

ZVÝŠTE BEZPEČNOSŤ

EXTRÉMNY CHLAD SI VYŽADUJE MIMORIADNE OPATRENIA

Práca v extrémne chladných podmienkach spôsobuje špecifické problémy a vyžaduje si vhodné oblečenie. 
Udržiavanie v teple bude závisieť od teploty, sily vetra, teploty mora a vlhkosti. Chlad môže podstatne 
oslabiť vašu pracovnú schopnosť.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � mokrý odev;

 � kontakt s chladným kovom;

 � mrazivý vietor;

 � vysoká vlhkosť;

 � alkohol;

 � podvýživa;

 � omrzliny (nos, uši, líca, prsty, prsty na nohách);

 � podchladenie.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Oblečte si vhodný odev s viacerými vrstvami – mal by byť voľný a vrchná vrstva by mala byť odolná proti vetru a vode.

 � Ideálne sú hrejivé nadnášacie obleky.

 � Noste pokrývku hlavy: klobúk s chlopňami na uši, ktorý zakrýva čo najväčšiu časť tváre.

 � Chráňte si ruky a nohy.

 � Namiesto prstových rukavíc noste palcové rukavice – vždy majte k dispozícii náhradný pár na výmenu, pokiaľ by sa pôvodný 
pár zamočil.

 � Pracujte primeraným tempom, aby ste sa príliš nespotili.

 � Snažte sa robiť časté prestávky vo vykúrených priestoroch a vyzlečte si vrchnú vrstvu oblečenia.

 � Pite veľa teplých nápojov bez obsahu kofeínu alebo alkoholu.

 � Používajte primerane kvalitný ochranný krém na ochranu tváre.

 � Dbajte na to, aby kovové zábradlia a úchopy boli izolované.

OŠETRENIE OSÔB POSTIHNUTÝCH CHLADOM
 � Preneste postihnutú osobu do teplej (nie horúcej) a suchej miestnosti, vyzlečte jej mokré a studené oblečenie a zabaľte ju do 

prikrývky.

 � Ak má omrznuté prsty, ponorte ich do vlažnej vody.

 � Omrznutý nos, líca a uši zabaľte do čistých obväzov.

 � Podajte jej teplý (nie horúci) nápoj.

 � Neprepichujte jej pľuzgiere ani nemasírujte omrznuté časti kože.

 � Zranenia by mal vyšetriť lekár.

 � Nepodávajte jej alkohol.

 � Postihnutá osoba by mala pri preprave ležať.
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9. ZDRAVOTNÉ OTÁZKY

DÁVAJTE NA SEBA POZOR

DBAJTE O SEBA ROVNAKO AKO O PLAVIDLO – NEVYRAĎTE SA Z PREVÁDZKY!

Rybolov je náročná práca a vyžaduje si dobrú kondíciu. V priebehu rokov si práca vyberie svoju daň, a preto 
si musíte uvedomovať nároky, ktoré na vás kladie, a dávať si pozor.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � nadmerné požívanie nezdravých potravín („vysmážanej stravy z panvice“);

 � prejedanie sa;

 � fajčenie;

 � vysoký krvný tlak;

 � alkohol a drogy.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Stravujte sa rozumne a dbajte na dostatok ovocia a zeleniny 
v jedálnom lístku.

 � Pravidelne si kontrolujte hmotnosť a podľa potreby obmedzte 
množstvo potravy. Dajte pozor, aby ste nezískali nadváhu.

 � Prestaňte fajčiť: budete dlhšie žiť, začnete sa lepšie cítiť a ušetríte 
peniaze!

 � Pravidelne absolvujte zdravotné kontroly u svojho lekára, aby ste 
vedeli o problémoch, napríklad rozvíjajúcom sa vysokom krvnom 
tlaku, a zaručili ich včasné zistenie, diagnostikovanie a liečenie.

 � Len málo rybárov by pomýšľalo na pitie alkoholu na mori, ale treba 
sa mierniť aj pokiaľ ide o množstvo vypité doma.

 � Neužívajte drogy!

II-5. Stravujte sa zdravo (Hélène Guillut).
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10. STRES A ÚNAVA

ROBTE SI PRESTÁVKY

ÚNAVA OHROZUJE ZDRAVIE A HROZÍ RIZIKOM NEHODY!

Únava zvyšuje riziko ujmy na zdraví osôb pracujúcich na palube a predstavuje hlavnú príčinu úrazov 
a navigačných chýb.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

Únava je dôsledkom:

 � časového tlaku;

 � nadmerného stresu;

 � pracovného preťaženia a nedostatočného počtu zamestnancov;

 � spánku kratšieho ako šesť hodín bez prebudenia;

 � kratšieho ako šesťhodinového kvalitného spánku z dôvodu hliadkovania a hluku motora;

 � dlhodobej 24-hodinovej duševnej alebo telesnej činnosti trvajúcej niekoľko dní;

 � nedostatočných prestávok medzi zmenami;

 � nedostatočného odpočinku.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Nezabúdajte na vplyv únavy na vás a na členov vašej posádky a dbajte na dostatočný odpočinok.

 � Dôsledky únavy by mohli byť oveľa horšie ako strata rybolovného času!

 � Dobrým prostriedkom proti únave je hudba.
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11. MUSKULOSKELETÁLNE PORUCHY

POČÚVAJTE SVOJE TELO

STARAJTE SA O ŠIJU, RAMENÁ, NOHY A KOLENÁ

Medzi najčastejšie choroby z povolania v odvetví rybolovu patria spolu s poruchami sluchu problémy 
s dolnou časťou chrbta. Bežne sa vyskytujú aj bolesti krku a kolien, ako aj problémy s nohami a ramenami.
Dôsledky môžu zahŕňať dlhodobú bolesť, zníženú schopnosť vykonávať každodennú činnosť a prípadnú 
zmenu povolania rybára.
Viacero pracovných polôh alebo činností, ktoré sa v priebehu dňa opakujú a rokmi hromadia, môže 
ovplyvniť kosti a svaly.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

II-6. Dobré vybavenie na ručnú manipuláciu (Dominique Levieil © Európska únia).

 � Opakovaná manipulácia s ťažkými 
bremenami alebo pracovná poloha 
s ohnutým chrbtom spôsobujú bolesti chrbta.

 � Triedenie úlovku v kľačiacej polohe 
ovplyvňuje kolená a ohýbanie chrbta má 
vplyv na chrbticu.

 � Opakované vyťahovanie rýb zo sietí alebo 
hákov alebo nasádzanie návnad na lovné 
šnúry môže spôsobiť bolesti svalov alebo 
šliach na rukách.

 � Dlhodobé státie za kormidlom a na vibrujúcej 
podlahe môžu viesť k problémom s krvným 
obehom.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Zamyslite sa nad prácou a obmedzte ručnú manipuláciu na minimum.

 � Požiadajte o radu odborníka na bezpečnosť a ochranu zdravia.

 � Pri zdvíhaní sa nekrúťte ani neotáčajte.

 � Obmedzte pracovnú polohu na kolenách alebo s ohnutým chrbtom:

 y Pri triedení alebo pitvaní rýb používajte stoly.

 y Ak sa nemôžete vyhnúť polohe v kľaku, používajte podložku pod kolená (pena vložená do vreciek v nohavicovej časti 
nepremokavého obleku je vhodnejšia ako elastické upevnené podložky pod kolená).

 y Striedajte zamestnancov na jednotlivých pracoviskách, aby nadmerne nevykonávali opakované činnosti.

 y Vybavte kormidelňu sedadlom pre kormidelníka.
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12. POŠMYKNUTIA, ZAKOPNUTIA, PÁDY…

ODSTRÁŇTE NEBEZPEČENSTVÁ

POŠMYKNUTIE ALEBO PÁD UBLÍŽI VŠETKÝM!

Rybárske plavidlo je obmedzený a tesný priestor. Je to pracovisko, ktoré je v neustálom pohybe a často je 
klzké.
Buďte aktívni z hľadiska bezpečnosti a predchádzajte rizikám, zhodnoťte tie riziká, ktorým sa nedá predísť, 
odstráňte ich v zárodku a nahraďte nebezpečné bezpečným alebo menej nebezpečným.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Zakopnutie o prekážky.

 � Pošmyknutie sa na klzkej palube.

 � Dôsledky zakopnutí alebo pošmyknutí môžu byť:

 y pád z výšky;

 y pád na strojové zariadenie;

 y pád cez palubu.

Môžu viesť k zraneniu, ba dokonca úmrtiu.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Debnami alebo inými prekážkami fyzicky oddeľte pracovný priestor od skladovacieho priestoru.

 � Palubu v pracovnom priestore ošetrite prípravkom proti kĺzaniu.

 � Používajte topánky, ktoré nekĺžu.

 � Ak je to možné, namontujte zábradlia.

 � Dbajte na to, aby sa siete alebo povrazy neskladovali v pracovnom priestore.

 � Systematicky umývajte palubu po spracovaní úlovkov.

 � Na každom pracovisku, na ktorom sa pitvú ryby, zaveďte systém vyhadzovania vnútorností a ostatného odpadu z rýb.
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13. MANIPULOVANIE S ÚLOVKOM

ZJEDNODUŠTE SI HO

DAJTE SI POZOR NA CHRBÁT A OSTATNÉ NEBEZPEČENSTVÁ

Mnohí rybári trpia problémami s chrbtom, keďže nepoužívajú správne techniky zdvíhania a/alebo dvíhajú 
príliš veľké bremená.
Ďalšie problémy predstavuje práca v priestoroch, v ktorých je málo miesta pre hlavu, práca so strojovými 
zariadeniami, napríklad dopravníkovými pásmi a zdvíhacími strojmi, alebo používanie chemikálii pri 
spracovaní kreviet a všeobecne bezpečnosť v ložnom priestore pre ryby.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � opakovaná ručná manipulácia;

 � zdvíhanie ťažkého nákladu;

 � nedostatočná mechanizácia;

 � nevhodné pracovisko;

 � dopravníkové pásy alebo zdvíhacie stroje 
bez primeraných chráničov alebo núdzových 
spínačov;

 � alergická reakcia na antioxidant, do ktorého 
sa ponárajú krevety;

 � nebezpečenstvá v priestore pre ryby.

II-7. Organizácia zjednodušuje manipuláciu s rybami (Saba Nordstrom © Európska 
únia).

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Všetky osoby musia byť poučené o správnych technikách ručného zdvíhania.

 � Ak je to vhodné, zabezpečte možnosť mechanizovanej manipulácie, napríklad pomocou dopravníka alebo výťahu.

 � Skontrolujte priestor určený na manipuláciu s rybami a odstráňte všetky zbytočné prekážky.

 � Dbajte na to, aby sa úlovok pitval alebo triedil v priestore s dostatočnou pracovnou výškou a aby posádka mala k dispozícii 
pevnú opierku chrbta alebo zábradlie, ktoré by ju chránilo pred pohybom plavidla.

 � Používajte koše a škatule, ktoré nebudú príliš ťažké na zdvíhanie.

 � Skontrolujte, či sú dopravníkové pásy a výťahy primerane chránené a či sa do nich nezachytí odev. Zvážte montáž núdzového 
spínača na vhodnom mieste.

 � Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri používaní chemikálií.

 � Dbajte na to, aby priestor pre ryby bol bezpečný a mal bezpečný prístupový rebrík.

 � Zabezpečte, aby na podlahe neboli žiadne prekážky a nechýbali mreže.

 � Zabezpečte primerané osvetlenie a vhodné udržanie škatúľ s rybami na určenom mieste.
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14. SPRACOVANIE ÚLOVKU

PRACUJTE V POHODLNEJ VÝŠKE

CHRÁŇTE SI RUKY A DÁVAJTE POZOR NA OSTATNÉ ČASTI TELA

Porezanie rúk patrí k najčastejším druhom zranení pri rybolove a musí sa brať vážne z dôvodu vysokého 
rizika infekcie dokonca aj z nepatrných rán.
Opakované a dlhodobo nepohodlné a neprirodzené polohy pri pitvaní rýb môžu spôsobiť závažné problémy 
v oblasti ramien, pliec a kolien.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

II-8. Nebezpečná práca bez rukavíc (Jaana Mettala © Európska únia).

 � používanie ostrých nožov bez ochrany rúk pri 
pitvaní rýb;

 � chladné poveternostné podmienky zvyšujú 
riziko porezania rúk a prstov;

 � nepohodlné pracovné polohy pri pitvaní rýb 
môžu viesť k zápalu lakťa alebo pleca či 
bolesti zápästia;

 � ryby sa musia pitvať v bezpečnej a pohodlnej 
polohe, prednostne v stoji;

 � pitvanie určitých druhov rýb môže byť 
nebezpečné (rezné rany, úlomky v očiach, 
alergie).

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Používajte primeranú ochranu rúk (správny druh rukavíc).

 � Upravte rýchlosť práce a robte si pravidelné prestávky.

 � Dbajte na to, aby nože boli vždy ostré a čisté.

 � Používajte vhodné nože a rukavice, ktoré vám umožnia pevné uchopenie a ochránia vás pred porezaním.

 � Miesta, na ktorých stoja rybári, vybavte protisklzovým povrchom.

 � Stôl na pitvanie rýb by sa mal dať nastaviť a prispôsobiť rôzne vysokým členom posádky.

 � Snažte sa pri práci nekľačať.

II-9. Bezpečná práca s rukavicami (Dominique Levieil © Európska únia).
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15. CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ A NEBEZPEČENSTVÁ BIOLOGICKÉHO PÔVODU

BUĎTE OPATRNÍ

CHCETE POUŽIŤ ČISTIČ ÚTORA ALEBO INÚ CHEMIKÁLIU? 
PREČÍTAJTE SI ETIKETU A NEMYSLITE SI, ŽE VIETE DOSŤ NA TO, ABY STE BOLI 
V BEZPEČÍ!

Chemikálie sa používajú pri prevádzke a údržbe plavidla a mnohé z nich môžu byť nebezpečné. Výrobca 
musí spolu s výrobkom dodať kartu bezpečnostných údajov a vy musíte skontrolovať, či je skutočne 
priložená a pozorne si ju prečítať.
Okrem chemických nebezpečenstiev na palube hrozia tiež nebezpečenstvá biologického pôvodu z určitých 
rýb a ostatných morských živočíchov, keďže niektoré z nich hryzú a iné majú jedovaté ostne. Mali by ste 
nosiť rukavice a ak je to potrebné, chrániť si tvár.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Nesprávne použitie chemikálií môže byť nebezpečné:

 y pre oči;

 y pre kožu;

 y v prípade vdýchnutia;

 y v prípade požitia;

 y pre životné prostredie.

 � Chemikálie môžu vytvárať teplo a prípadne spôsobiť požiar.

 � Pohryznutia a ostne morských druhov môžu niekedy obsahovať jedy.

 � Infekcia môže byť následkom rezných rán alebo škrabancov spôsobených kosťami či 
plutvami rýb.

DRÁŽDIVÉ CHEMICKÉ LÁTKY
VAROVANIE

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Prečítajte si etikety a zostavte zoznam nebezpečných chemikálií, zhrňte bezpečnostné opatrenia a kroky, ktoré treba prijať, 
a informujte posádku.

 � Dodržiavajte odporúčania vrátane tých, ktoré súvisia s ochrannými prostriedkami (rukavice, okuliare, masky atď.).

 � Nebezpečné chemikálie skladujte samostatne.

 � Označte každú nádobu, ktorá sa líši od pôvodnej nádoby.

 � Nikdy nemiešajte dohromady rôzne chemikálie.

 � Identifikujte jedovaté druhy rýb a pri manipulácii s nimi použite vhodné rukavice.

 � Po skončení každej hliadky si umyte ruky mydlom a teplou vodou.
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16. LEKÁRSKE VYŠETRENIE

PODROBTE SA KONTROLE!

ZAHRŇTE DO PLÁNU ÚDRŽBY AJ SEBA – VY STE NAJDÔLEŽITEJŠÍ PRVOK

Pravidelne navštevujte lekára...
Ak vo vašej krajine neplatí záväzná povinnosť, urobte tak dobrovoľne.
Poznámka: Pracovníci majú nárok na pravidelné lekárske prehliadky, ak o ne majú záujem.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Rybolov je náročné povolanie a vaša fyzická kondícia sa môže zhoršiť, ak sa o ňu nestaráte.

 � Zmeny hmotnosti, krvného tlaku, telesného alebo duševného stavu môžu byť príznakom závažnejšieho ochorenia.

 � Potrebujete pravidelné sledovanie a rady.

KONTROLNÉ OPATRENIA

Vnútroštátne právne predpisy nemusia vyžadovať pravidelné lekárske vyšetrenie, napriek tomu sa dôrazne odporúčajú, keďže:

 � overia, že ste v dobrej kondícii na vykonávanie práce a zvládnutie núdzových situácií;

 � znížia riziko ochorenia na mori, kde nie je k dispozícii žiadna liečba;

 � stanovenie diagnózy ochorenia v ranom štádiu dáva najväčšiu šancu na účinnú liečbu.

V dohovore ILO č. 188 sa navrhujú povinné lekárske vyšetrenia rybárov.
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17. OZNAMOVANIE ZRANENÍ A CHORÔB

DAJTE NIEKOMU VEDIEŤ

Prevencia sa zakladá na skúsenostiach, a tí, ktorí zodpovedajú za preventívne politiky, potrebujú informácie 
o:

 � úrazoch, s podrobnými informáciami o okolnostiach ich vzniku,

 � chorobách z povolania súvisiacich s rybolovnými činnosťami.

ZÁKONNÉ POŽIADAVKY
 � Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa stanovuje povinnosť hlásiť pracovné úrazy, ktorých dôsledkom je aspoň 

jednodenná práceneschopnosť. Hlásenie musí podať zamestnávateľ námornému orgánu.

 � Vo väčšine krajín je tiež povinné oznamovať choroby z povolania.

 � Uvedené povinnosti by sa mali stať základom prevencie, lekárskej starostlivosti a náhrad v rámci systémov sociálnej 
ochrany.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Okrem hlásení záväzných zo zákona by sa mali hlásiť všetky pracovné úrazy, a to aj tie, ktoré neviedli k žiadnej ujme, 
s podrobnými informáciami o okolnostiach, a to na účely štatistiky a zlepšenia prevencie.

 � Odporúča sa tiež hlásenie chorôb z povolania námornému orgánu, aj keď nie je povinné. Každý lekár, ktorému je známy prípad 
choroby z povolania, by tento prípad mal nahlásiť námornému orgánu.

 � Podrobné znalosti o pracovných úrazoch a chorobách z povolania sú základom preventívnych opatrení.

 � Oznámenie a podrobný opis zranenia alebo dôsledkov ochorenia sú základným krokom pri zápise nehody a poskytnutí 
právnej/finančnej náhrady.





Modul III • Rybolovné operácie

NAMONTUJTE 
NÚDZOVÉ 
SPÍNAČE

1. RYBOLOV VLEČNOU SIEŤOU

1.1. MANIPULOVANIE S VODIACIM ŠTÍTOM

1.2. NAVIJAKY, LANÁ, VLEČNÉ REŤAZE

1.3. ZDVÍHANIE VAKU, SIEŤOVÉ BUBNY ATĎ.

2. LOV DO KOŠOV

2.1. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A SYSTÉM

2.2. HÁDZANIE

2.3. VYŤAHOVANIE

2.4. KLADKA LODNÉHO ŽERIAVA, VYPRÁZDŇOVANIE, 

NASÁDZANIE NÁVNADY A SKLADOVANIE ÚLOVKU

2.5. NAJNOVŠIE ZLEPŠENIA

3. LOV POMOCOU SIETE/LOVNEJ ŠNÚRY/PRÍVLAČOU

3.1. SKLADOVANIE VÝSTROJA A STABILITA

3.2. HÁDZANIE SIETÍ A ŠNÚR

3.3. VYŤAHOVANIE

3.4. STIAHNUTIE RYBY, NASADENIE NÁVNADY NA LOVNÚ ŠNÚRU

3.5. LOV PRÍVLAČOU A MECHANIZOVANÉ SYSTÉMY

4. LOV POMOCOU DREDŽA A VLEČNEJ SIETE S ROZPERNÝM 

RAHNOM
4.1. STABILITA A BEZPEČNÉ UVOĽNENIE

4.2. NAVIJAKY, LANÁ A OVLÁDAČE

4.3. MANIPULOVANIE S VÝSTROJOM

5. VAKOVÁ SIEŤ

5.1. POMOCNÝ ČLN

5.2. NAVIJAKY, ŤAHAČE, ŽERIAVY, POVRAZY A ZDVÍHACIE 

ZARIADENIE

5.3. SKLADOVANIE ÚLOVKU, STABILITA PLAVIDLA A VOĽNÝ 

POHYB PO PLAVIDLE
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1. RYBOLOV VLEČNOU SIEŤOU

ŤAŽKÝ VÝSTROJ, VYSOKÉ ZAŤAŽENIE

BUĎTE OPATRNÍ!

Manipulácia s ťažkým vodiacim štítom, veľmi zaťažené laná, výstroj, ktorý sa zasekne na dne, hádzanie 
a vyťahovanie v drsných morských podmienkach – pre všetky tieto skutočnosti je lov vlečnou sieťou 
potenciálne veľmi nebezpečný a vyžaduje si neustálu veľkú opatrnosť.
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1.1. MANIPULOVANIE S VODIACIM ŠTÍTOM

ZDRŽUJTE SA V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI

ŤAŽKÉ VODIACE ŠTÍTY, KÝVANIE PLAVIDLA A HÚPANIE SA: POZOR NA RAMENÁ 
A RUKY!

Postup pri priväzovaní vodiaceho štítu reťazou, tzv. upnutie na portálový žeriav, sa musí dôkladne 
premyslieť a obsluha navijaka musí dať pozor na to, aby sa pri spustení navijaka nikto nezdržoval pri štíte.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � priškripnutie ruky alebo ramena medzi štítom a plavidlom;

 � priškripnutie ruky alebo ramena pri prevliekaní reťaze cez otvor;

 � kmit vodiaceho štítu na palubu a zasiahnutie osoby na palube;

 � spustenie navijaka skôr, než odstúpi osoba, ktorá manipuluje s upínacou reťazou.

KONTROLNÉ OPATRENIA

MANIPULÁCIA S VODIACIM ŠTÍTOM
Dbajte na to, aby reťaz nad štítmi na portálovom žeriave bola v dosahu, ak je to potrebné osadením stupienka. Namontujte 
dodatočné zábradlie vo väčšej výške, aby osoba, ktorá stojí vo výške a načahuje sa, nespadla cez palubu.

PRIVÄZOVANIE REŤAZE
Nevkladajte ruky ani ramená do žiadnych otvorov, pri upevňovaní štítu prehoďte reťaz cez otvor.

KMIT ŠTÍTU NA PALUBU
Zdvíhajú sa štíty príliš vysoko a kmitajú smerom na palubu, pričom hrozí udretie člena posádky? Môže tomu zabrániť 
bezpečnostné zábradlie alebo nejaká prekážka?

UMIESTNENIE OVLÁDAČOV NAVIJAKA
Obsluha navijaka sa musí nachádzať na takom mieste, aby jasne videla, že členovia posádky, ktorí manipulujú s vodiacim štítom 
a vykonávajú ďalšie operácie, odstúpili pred spustením navijaka. Ak obsluha nevidí všetky zapojené osoby, treba sa dohodnúť na 
jasných signáloch.
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1.2. NAVIJAKY, LANÁ, VLEČNÉ REŤAZE

PREDCHÁDZAJTE ZRANENIAM

NECHRÁNENÉ NAVIJAKY A LANÁ ČAKAJÚ LEN NATO, KEDY SA POŠMYKNETE 
A SPADNETE

Jednoduchý chránič, prekážka alebo zábradlie môžu zabrániť tomu, aby ste spadli na pohybujúci sa navijak 
alebo laná.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � pád na rotujúci navijak;

 � zachytenie odevu kusmi drôtu v povraze a následné zatiahnutie do kladky alebo navijaka;

 � prasknutie opotrebovaných súčastí, ktoré spôsobí zranenie alebo úmrtie;

 � pád vlečného bodu alebo vlečných reťazí a následné zranenie alebo úmrtie;

 � zranenia spôsobené presunom lán počas operácií s párovou vlečnou sieťou.

KONTROLNÉ OPATRENIA

NAVIJAK BEZ CHRÁNIČA
Skontrolujte, či je navijak primerane chránený, aby osoba, ktorá spadne na rotujúci navijak, bola v bezpečí. Závažnému zraneniu 
alebo usmrteniu osoby by mohlo dostatočne zabrániť jednoduché zábradlie pred navijakom.

POHYB LÁN
Nechránené laná sú nebezpečné, keďže rozstrapatený drôt sa môže zatrhnúť do nepremokavého odevu posádky a zatiahnuť ruku 
alebo nohu do kladky. Riziko odstráni chránič alebo prekážka, ktoré zabránia kontaktu s pohybujúcim sa lanom.

OPOTREBOVANÉ SÚČASTI A VÝSTROJ
 � Udržujte navijak v dobrom stave s núdzovými spínačmi, účinnými ovládačmi, brzdami, spojkami a vedením výstroja.

 � Dbajte na to aby valčeky navijaka, palubné kladky a závesné kladky i závesné oká boli v dobrom stave.

 � Opotrebované súčasti a spojky sa môžu nečakane pokaziť a spôsobiť úraz.

 � Poznámka: Všetky zariadenia použité na zdvíhanie musia byť odskúšané a dimenzované so zreteľom na bezpečné pracovné 
zaťaženie a každý rok ich musí skontrolovať kompetentná osoba.

Pozri modul V a prílohy.

VLEČNÉ REŤAZE
Skontrolujte stav vlečného bodu, vlečných reťazí/drôtov a uzatváracích reťazí, ako aj to, či sú všetci členovia posádky informovaní 
o nebezpečenstvách pri presune nákladu a či odstúpili od nákladu.

PREVISNUTÉ LANO
Nestojte na previsnutom lane, ktoré leží na palube. Ak sa vyšmykne uzatváracia reťaz, lano sa môže náhle utiahnuť, vymrštiť vás 
do výšky a prípadne prehodiť cez palubu.

PÁROVÉ VLEČENIE – PRENOS LANOM
 � Dbajte na to, aby zaťažený koniec vrhacieho lana bol podložený, čím sa zníži riziko zranenia posádky na partnerskom plavidle 

hodeným lanom.

 � Člen posádky uvoľňujúci klzný hák si musí dávať pozor na nebezpečenstvo spätného odskočenia háka.

 � Na otvorenie klzného háka použite dlhú palicu.
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1.3. ZDVÍHANIE VAKU, SIEŤOVÉ BUBNY ATĎ.

PREDCHÁDZAJTE ZRANENIAM

NERISKUJTE PRI ZDVÍHANÍ ÚLOVKU NA PALUBU

Naťahovanie sa za zdvíhacím drôtom vaku a zdvíhanie vaku na palubu predstavujú riziko, najmä pri 
zdvíhaní ťažkých vakov na plavidlá, ktoré tiež ohrozia stabilitu plavidiel.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � pád cez palubu v dôsledku naťahovania sa za palubu;

 � úder kmitajúcim vakom;

 � nebezpečenstvo prevrátenia sa plavidla pod vplyvom veľkej hmotnosti zdvíhaného bremena;

 � vtiahnutie člena posádky do sieťového bubna;

 � konštrukčné zmeny plavidla ovplyvňujúce stabilitu.

KONTROLNÉ OPATRENIA

NASÁDZANIE HÁKOV DO ZDVÍHACEJ SLUČKY
 � Dbajte na to, aby nebol ohrozený člen posádky, ktorý sa naťahuje cez zábradlie pri vkladaní háku do zdvíhacej lanovej slučky. 

Je možné urobiť zmeny na zvýšenie bezpečnosti tejto operácie?

 � Ak nie je možné zabrániť dlhodobému nakláňaniu sa cez zábradlie, treba používať bezpečnostný postroj.

ZDVÍHANIE VAKU
Zabezpečte dostupnosť účinných prostriedkov, ktoré zabránia nebezpečnému kmitaniu vaku, ako aj to, aby obsluha navijaka 
videla členov posádky, ktorí manipulujú s vakom.

ŤAŽKÉ BREMENÁ
 � Zdvíhanie veľkých úlovkov na palubu môže ohroziť stabilitu plavidla, najmä ak sa zdvíha ťažký vak na plavidlo, ktoré je silne 

zaťažené rybami na palube.

 � Ryby na palube sa musia nachádzať v škatuliach alebo nádržiach, aby sa im zabránilo v pohybe, ktorý by mohol spôsobiť 
následné naklonenie plavidla.

 � Neočakávane veľké bremená v koncovom rukávci, napríklad kamene alebo blato, môžu zvýšiť napnutie zdvíhacieho otočného 
stĺpového žeriava a vybavenia, spôsobiť ich náhle prasknutie a zranenie členov posádky. Snaha zdvihnúť ťažký náklad na 
palubu môže viesť k prevráteniu sa plavidla. Ak máte pochybnosti, narežte sieť a uvoľnite zaťaženie.

SIEŤOVÝ BUBON
Obsluha, ktorá ovláda sieťový bubon, musí vidieť členov posádky manipulujúcich so sieťou, aby mohla bubon okamžite zastaviť, 
ak je to nutné. Ak ich nevidí, je nutné doplniť ovládače bubna alebo umiestniť núdzový spínač v jeho blízkosti.

STABILITA
Ak boli po spustení plavidla na vodu nainštalované položky ako sieťový bubon a pohonný blok, treba skontrolovať, či nedošlo 
k ohrozeniu stability plavidla.

Pozri súvisiace nehody v module IV: 8. Úder kmitajúcim vakom (zranenie hlavy) a 9. Zatiahnutie do sieťového 
bubna (zranenie ramena).
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2. LOV DO KOŠOV

ZDRŽUJTE SA V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI

NEPOTOPTE SA SPOLU S KOŠMI!

Lov do košov sa stal veľmi obľúbenou metódou rybolovu na malých plavidlách, ale riziko zamotania sa do 
povrazov alebo úderu košom znamená, že ide o nebezpečnú metódu z hľadiska členov posádky.
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2.1. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A SYSTÉM

ZVÝŠTE BEZPEČNOSŤ

NAJBEZPEČNEJŠIE DISPOZIČNÉ RIEŠENIE JE ZVYČAJNE NAJEFEKTÍVNEJŠIE

Premyslite si organizáciu práce s košmi na plavidle tak, aby posádka mohla pracovať bezpečne a efektívne.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zamotanie sa člena posádky do povrazu a jeho stiahnutie cez palubu;

 � úder košom;

 � vytiahnutie niekoľkých košov z radu a ohrozenie posádky;

 � preťaženie plavidla a následné potopenie alebo prevrátenie sa;

 � práca bez pomoci iných.

KONTROLNÉ OPATRENIA

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PLAVIDLA
 � Dbajte na to, aby dispozičné riešenie plavidla umožňovalo bezpečné a efektívne fungovanie košov/prútených košov. Zamerajte 

sa na možné problematické miesta, na ktorých by sa povraz alebo koše mohli zaseknúť pri hádzaní.

 � Ak chcete znížiť nebezpečenstvo zamotania sa člena posádky do povrazu, zvážte, či je možné namontovať prekážku, ktorá by 
udržovala odstup povrazu od miesta, na ktorom posádka manipuluje s košmi.

 � Zamyslite sa nad tým, či by bolo možné zlepšenie dispozičného riešenia, ktoré by umožnilo priame hádzanie košov z paluby 
cez kormový portál alebo rampu na hádzanie, zatiaľ čo posádka by bezpečne stála bokom v prednej časti.

Pozri najnovší vývoj na nasledujúcich stránkach.

POČET RYBÁRSKYCH KOŠOV
Je počet košov v každom „rade“ obmedzený počtom košov, ktoré je možné ľahko a bezpečne spracovať na dostupnej ploche 
paluby? Nebolo by oveľa bezpečnejšie znížiť počet košov v jednotlivých radoch a spracovať radšej viac radov?

UKLADANIE KOŠOV
 � Skontrolujte, či sú koše bezpečne naskladané a pripravené na hádzanie, aby po prudkom pohybe plavidla nespadli 

a nenarušilo sa poradie ich hádzania.

 � Máte jasný systém označenia koša mimo poradia, ktorý bol pred hodením odložený nabok na opravu?

STABILITA
 � Posúďte stabilitu svojho plavidla, najmä keď prenášate koše na nové miesto alebo ich odnášate, pretože vtedy je veľmi 

lákavé preniesť čo najviac košov.

 � Stohovanie košov a prenesenie pomerne veľkej hmotnosti povrazu na palubu bude mať zásadný vplyv na stabilitu plavidla 
a voľný bok.

 � Veľmi zaťažené plavidlo sa môže javiť ako bezpečné v pokojných podmienkach, podmienky sa však môžu rýchlo zmeniť a keď 
plavidlo naberie trochu vody alebo sa posunie výstroj, môže sa prevrátiť!

PRÁCA BEZ POMOCI INÝCH
Nezanedbávajte vlastnú bezpečnosť a najskôr sa zamyslite nad tým, koľko košov dokážete spracovať.

Pozri oddiel 18: Práca bez pomoci iných v module I.
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2.2. HÁDZANIE

ZDRŽUJTE SA V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI

HÁDZANIE KOŠOV MÔŽE BYŤ VEĽMI NEBEZPEČNÉ A VYŽADUJE SI VEĽKÚ 
OPATRNOSŤ

Snažte sa oddeliť posádku od povrazov, v ideálnom prípade použite systém na automatické hádzanie.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � stiahnutie cez palubu a utopenie;

 � zlomenie nohy tesne obkrúteným povrazom;

 � úder košom.

KONTROLNÉ OPATRENIA

PLÁN ČINNOSTI
Pripravte si jasný plán činnosti a určite, kto má akú úlohu.

NÚDZOVÉ STAVY PRI HÁDZANÍ
 � Spoločne s posádkou sa zamyslite nad možnými núdzovými situáciami, ktoré by mohli nastať, a nad tým, aké najlepšie 

opatrenia by ste mohli prijať.

 � Dbajte na to, aby všetky osoby nosili osobné nadnášacie prostriedky a mali pri sebe nôž, aby sa dokázali oslobodiť z povrazu.

VŠETKO PRIPRAVENÉ
Po vyhodení tyčovej bójky a závesu skontrolujte, či je všetko pripravené na zdvihnutie kotvy.

ZDRŽUJTE SA V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI
Zdržujte sa v bezpečnej vzdialenosti od povrazov v oblasti chrbta a nôh, keď sa koše prehadzujú cez zábradlie.

RÝCHLOSŤ HÁDZANIA
Mohlo by mierne zníženie rýchlosti hádzania znížiť tlak na posádku a zvýšiť bezpečnosť hádzania?

Pozri súvisiacu nehodu v module IV: 6. Zachytenie slučky lana pri love do košov (zranenie nohy).



S
T

R
A

N
A

 7
7

M
O

D
U

L 
III

 •
 R

Y
BO

LO
V

N
É 

O
PE

RÁ
CI

E

2.3. VYŤAHOVANIE

PREDCHÁDZAJTE ZRANENIAM

VYŤAHOVANIE KOŠOV JE MONOTÓNNA ČINNOSŤ, PRI KTOREJ ĽAHKO STRATÍTE 
KONCENTRÁCIU A RUKA VÁM UVIAZNE POD POVRAZOM V BLÍZKOSTI ŤAHAČA

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zachytenie ruky v ťahači, strata prstov;

 � prevrátenie plavidla ťahom ťahača;

 � ak obsluha nedokáže zastaviť ťahač, môže ju zasiahnuť kotva alebo kôš.

KONTROLNÉ OPATRENIA

KOLESOVÝ ŤAHAČ V TVARE PÍSMENA V
 � Skontrolujte, či sú kladky v dobrom stave a či je lano pod dobrým uhlom, aby sa povraz dal dobre uchopiť a aby nedošlo k jeho 

náhlemu zatiahnutiu späť a ohrozeniu posádky.

 � Vystreľovací nôž musí byť správne zasadený na určenom mieste, aby zaručil vysunutie povrazu z kladiek v tvare písmena V.

 � Prevádzka kladkovej časti ťahača v tvare písmena V bez noža je veľmi nebezpečná, keďže povraz sa môže obkrútiť 
a zatiahnuť ruky osoby, ktorá s ním manipuluje, z ťahača do kladiek.

KOTEVNÝ NAVIJAK
 � Vyžaduje si veľkú opatrnosť, keďže pri zábere môže rýchlo vtiahnuť ruky obsluhy do bubna.

 � Dôležité je spomaliť a viesť jednotlivé spodné povrazy okolo bubna. Obsluha musí dať pozor na to, aby sa do povrazu okolo 
bubna nezachytil voľný odev či manžeta.

 � Tento typ ťahača by sa mal v ideálnom prípade nahradiť bezpečnejším kolesovým typom v tvare písmena V.

VIACKOLESOVÝ ŤAHAČ
Opatrne treba viesť spodné povrazy okolo kladiek a obsluha musí dávať veľký pozor, aby jej povraz okolo kladiek nezachytil odev.

OVLÁDAČ ŤAHAČA
 � Ovládač musí byť v dobrom stave a v blízkom dosahu obsluhy.

 � Namontujte na ovládač chránič, aby nedošlo k jeho náhodnému spusteniu alebo zachyteniu výstrojom.

 � Pred jednoduchým ovládačom umožňujúcim spustenie a zastavenie uprednostnite ovládače, ktoré umožňujú hladkú reguláciu 
rýchlosti.

VÝKON ŤAHAČA
 � Nadmerný výkon ťahača na malom plavidle môže ľahko viesť k prevráteniu plavidla ťahom, pokiaľ sa koše zamotajú na 

morskom dne.

 � Skontrolujte nastavenie bezpečnostného ventila hydraulickej sústavy ťahača a znížte výkon tak, aby stačil na účinné 
vyťahovanie radu košov a zároveň neohrozil plavidlo.

NIKDY NENECHÁVAJTE ŤAHAČ BEZ DOZORU
Je lákavé ponechať ťahač bez dozoru, najmä pri vyťahovaní dlhých kotvových závesov, a venovať sa ďalším úlohám. Občas sa 
však stane, že člen posádky sa vráti príliš neskoro na to, aby zastavil kotvu či závažie udierajúce do kladky lodného žeriava a keď 
sa načiahne za ovládačom, kotva či závažie zakmitne a udrie ho do hlavy.
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2.4. KLADKA LODNÉHO ŽERIAVA, VYPRÁZDŇOVANIE, NASÁDZANIE NÁVNADY 
A SKLADOVANIE ÚLOVKU

POZOR NA CHRBÁT!

KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ SPRACUJETE TONY KOŠOV – DAJTE ŠANCU SVOJMU TELU 
A MANIPULUJTE S KOŠMI SPRÁVNE

Pri manipulácii s košmi sa neohýbajte, nenačahujte a neotáčajte. Koše noste tesne pri hrudníku, chrbát 
držte rovno a pri pokladaní koša ohnite kolená.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zranenia chrbta a horných končatín pri opakovanej manipulácii;

 � riziko prevrátenia sa plavidla v prípade naplnenia kontajnerov vodou alebo ich posunutia.

KONTROLNÉ OPATRENIA

KLADKA LODNÉHO ŽERIAVA
 � Skontrolujte, či je v dobrom stave a či je namontovaný tak, aby umožňoval vyťahovanie košov na palubu s minimálnou 

manuálnou námahou a bez toho, aby sa členovia posádky museli nadmerne ohýbať, načahovať alebo zdvíhať a prenášať 
jednotlivé koše cez zábradlie.

 � Musí účinne zadržiavať povraz, dokonca aj vtedy, keď sa plavidlo prudko kolíše. Najnovší vývoj priniesol široký valček s veľkým 
priemerom, ktorý je namontovaný na zábradlí obruby a pomáha pri vyťahovaní košov na palubu.

 � Koše sa vyťahujú na palubu a nemusia sa ručne zdvíhať, čo zvyšuje bezpečnosť a efektívnosť vyťahovania.

Pozri nasledujúcu stranu.

VYPRÁZDŇOVANIE A NASÁDZANIE NÁVNADY
Koše by mali byť v pohodlnej pracovnej výške, ktorá umožní vytiahnutie úlovku a nasadenie novej návnady s minimálnym 
zdvíhaním a ohýbaním pri pohybe koša z kladky lodného žeriava/valčeka do skladovacej polohy pripravenej na vyhodenie.

SKLADOVANIE ÚLOVKU NA PALUBE
 � Na malých plavidlách sa vodné schránkovce a kôrovce často ukladajú do škatúľ alebo nádob na palube. Treba dávať pozor, 

aby sa nádoby v nepriaznivom počasí neposúvali alebo aby sa neupchali palubné odtoky.

 � Kontajnery musia byť vybavené vrchnákmi, keďže za nepriaznivých podmienok na mori sa rýchlo naplnia vodou a môžu 
spôsobiť prevrátenie plavidla.
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2.5. NAJNOVŠIE ZLEPŠENIA

ZVÝŠTE BEZPEČNOSŤ

NAJNOVŠIE ZLEPŠENIA PRINÁŠAJÚ ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI

Medzi najnovšie zlepšenia patrí montáž kormového portálu, ktorá umožňuje hádzanie košov priamo 
z paluby. Na začiatku hádzania sa vyhodí bójkový záves a pripojí sa ku kotve, ktorá visí nad kormou zo 
závory ovládanej lanami.
Koniec radu košov sa pripojí ku kotve a všetci členovia posádky sa posunú dopredu z dosahu košov 
a povrazu. Laná sa potiahnu z prednej polohy, čím sa uvoľní kotva a koše sa ťahajú jeden za druhým cez 
portál do mora.
Ďalším zlepšením je montáž širokého valčeka s veľkým priemerom na zábradlí, ktorý vyťahuje koše na 
palubu bez toho, aby sa museli ručne zdvíhať. Zvislé valčeky držia povraz nad hlavným vodorovným 
valčekom a koše sa ťahajú priamo na stôl, na ktorom sa vyprázdňujú a plnia novou návnadou.

III-1. Dispozičné riešenie plavidla s dĺžkou 9,8 m s valčekom na koše a kormovým portálom (spracované podľa Seafish, Spojené kráľovstvo)

Naskladané prútené koše 
pripravené na hádzanie

Ťahač

Valček

Stôl

Regulačný ventil

Nasadenie návnady

Kormový portál
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3. LOV POMOCOU SIETE/LOVNEJ ŠNÚRY/PRÍVLAČOU

PREDCHÁDZAJTE ZRANENIAM

NECHYŤTE SA DO SIETE ALEBO NA HÁČIK!

O rybolove pomocou siete, lovnej šnúry a prívlače hovoríme spoločne, keďže okrem vlastných osobitných 
rizík majú aj spoločné riziká.
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3.1. SKLADOVANIE VÝSTROJA A STABILITA

NEPREŤAŽUJTE PLAVIDLO

SKLADOVANIE VÝSTROJA NA PALUBE NEPRIAZNIVO OVPLYVŇUJE STABILITU

Malé plavidlá sa ľahko dajú preťažiť, čo vedie k ich „zaťaženiu navrchu“.
Rozmyslite si, ako plavidlo naložíte.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Skladovanie rybárskeho výstroja na palube môže spôsobiť, že plavidlo je „zaťažené navrchu“, čo ohrozuje jeho stabilitu.

 � Výstroj uložený na palube môže zablokovať palubné odtoky a viesť k tomu, že sa loď nedokáže rýchlo zbaviť vody.

KONTROLNÉ OPATRENIA

SKLADOVANIE SIETÍ/LOVNÝCH ŠNÚR
 � Ak na skladovanie sietí/lovných šnúr používate nádoby alebo trubice, dbajte na to, aby boli na palube pripevnené a neposúvali 

sa pri vlnobití, čo by viedlo k zníženiu stability plavidla.

 � Nádoby alebo trubice musia mať primerané odtokové otvory a vrchnáky, ktoré zabránia tomu, aby sa rýchlo naplnili vodou 
a spôsobili prevrátenie plavidla.

SKLADOVANIE BÓJKY A KOTVY
 � Skontrolujte, či sú uskladnené tak, aby ich členovia posádky ľahko dočiahli a neriskovali pri tom zakopnutie a pád.

 � Skontrolujte, či nezastierajú výhľad z kormidelne.

PALUBNÉ ODTOKY
 � Dbajte na to, aby veci na palube neblokovali palubné odtoky.

 � Ťažké predmety treba skladovať v podpalubí.
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3.2. HÁDZANIE SIETÍ A ŠNÚR

NECHYŤTE SA!

SÚBEŽNÉ HÁDZANIE SIETÍ A HÁČIKOV MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÉ

Jemná monofilová sieťovina sa ľahko zachytí o odev, hodinky, prstene atď. a môže vás stiahnuť cez palubu. 
Háčiky sú nebezpečné na prvý pohľad a vyžadujú si veľkú opatrnosť.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Sieťovina zachytená do odevu alebo iných častí môže stiahnuť člena posádky cez palubu.

 � Člen posádky stojí na sieťovine, ktorá ho omotá a stiahne cez palubu.

 � Háčiky sa zachytia o člena posádky a buď ho porežú, alebo sa zapichnú do kosti, prípadne ho dokonca stiahnu cez palubu.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Zložte si zo zápästia hodinky a šperky a navlečte si vhodné rukavice.

 � Žiadne miesta, o ktoré je možné zachytiť sa: skontrolujte, či na odeve nemáte takéto miesta.

 � PFD: použite osobný nadnášací prostriedok, ktorý vás tesne obopína a nepredstavuje riziko zachytenia háčikom. Zastrčte uzol 
lán tak, aby neprekážal na ceste.

 � Je vhodné nosiť pri sebe ostrý nôž na prerezanie výstroja, pokiaľ sa niekto chytí do sieťoviny alebo na háčik.

 � Státie na sieti: Pred prácou z nádrže na palube sa dáva prednosť hádzaniu sietí z nádob, keďže vtedy nie je možné stáť na 
sieti.

 � Zhadzovací sklz: zníži riziko zachytenia o koše pri hádzaní, keďže siete sa nebudú preťahovať, ale budú sa zdvíhať vertikálne.

 � Ručné hádzanie: V prípade lovných šnúr sa ho treba vyvarovať. Je oveľa bezpečnejšie položiť háčiky s návnadami na cievky so 
šnúrou a použiť zhadzovací sklz alebo rýchlo vytiahnuť lovné šnúry z nádoby pomocou tyče na hádzanie.
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3.3. VYŤAHOVANIE

PREDCHÁDZAJTE ZRANENIAM

ÚČINNÉ ŤAHACIE ZARIADENIE JE EFEKTÍVNEJŠIE A BEZPEČNEJŠIE

Skontrolujte, či je ťahač vhodný pre operácie, ktoré budete vykonávať, a či je v dobrom stave.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zachytenie ruky alebo ramena do ťahača;

 � spätné stiahnutie výstroja a zranenie člena posádky;

 � posúvanie výstroja po palube;

 � neúčinné ovládače.

KONTROLNÉ OPATRENIA

ŤAHAČ SIETE
Existujú rôzne druhy ťahačov sietí, od jednoduchých otáčajúcich sa bubnov po zložité viacbubnové alebo dopravníkové typy. Je 
dôležité, aby boli namontované chrániče na ochranu členov posádky.

ŤAHAČ LOVNEJ ŠNÚRY
Obvykle sa použije kolesový ťahač v tvare písmena V alebo viackolesový ťahač. Pri kolesovom type v tvare písmena V je dôležité, 
aby bol vystreľovací nôž na určenom mieste a v dobrom stave, v opačnom prípade sa šnúra nevysunie z kladiek, môže sa omotať, 
zatiahnuť späť a vážne ohroziť posádku.

ZATIAHNUTIE SPÄŤ
Pri love pomocou sietí a lovných šnúr môže nečakané spätné zatiahnutie výstroja viesť k zraneniu posádky. Je dôležité udržiavať 
ťahač v dobrom stave, aby sa výstroj nechcene nezatiahol späť.

PRIEVLAČNICA
Ak sa na pritiahnutie sietí alebo lovných šnúr na palubu používa prievlačnica alebo závesná kladka, musia účinne držať výstroj, 
a to aj v prípade, keď sa plavidlo prudko kolíše. V opačnom prípade sa výstroj môže posúvať po palube a ohroziť členov posádky. 
Ak sa prievlačnica nepoužíva, ťahač musí byť bez problémov schopný sledovať „uloženie“ výstroja.

OVLÁDAČE
 � Ovládač musí byť v dobrom stave a v blízkom dosahu obsluhy. Zabezpečte, aby nedošlo k náhodnému spusteniu alebo 

zachyteniu výstroja.

 � Pred jednoduchým ovládačom umožňujúcim spustenie a zastavenie uprednostnite ovládače, ktoré umožňujú hladkú reguláciu 
rýchlosti.
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3.4. STIAHNUTIE RYBY, NASADENIE NÁVNADY NA LOVNÚ ŠNÚRU

PRAVIDELNE ODPOČÍVAJTE

MONOTÓNNE ÚLOHY MÔŽU BYŤ VIAC NEŽ ÚNAVNÉ

Úlohy, pri ktorých sa vyžaduje nepretržité chytanie prstami a manipulácia s prstami a zápästiami, môžu 
viesť k muskuloskeletálnym zraneniam.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Muskuloskeletálne zranenia spôsobené prácou pri vyťahovaní rýb z ôk sieťoviny.

 � Zranenia tváre a očí spôsobené letiacimi háčikmi.

 � Muskuloskeletálne zranenia spôsobené nasádzaním návnady na háčiky.

KONTROLNÉ OPATRENIA

ODOBERANIE RÝB
Odoberanie rýb zo sietí alebo háčikov si vyžaduje zručnosť pri uchopení prstami a manipulácii. Pri každodennom tisícnásobnom 
opakovaní hrozí riziko muskuloskeletálnych zranení. Odporúčajú sa pravidelné prestávky a striedanie členov posádky pri rôznych 
úlohách.

ZARIADENIA NA SŤAHOVANIE RÝB 
Z HÁČIKOV
Ak hrozí riziko zranenia tváre alebo očí „letiacimi háčikmi“, ktoré sa 
môžu zachytiť vo valčekoch zariadení na sťahovanie rýb z háčikov 
a potom rýchlo vyletieť v prípade prasknutia „nadväzca“, treba nosiť 
ochranné clony na tvár.

NASÁDZANIE NÁVNADY NA LOVNÉ ŠNÚRY
Hrozí riziko muskuloskeletálneho zranenia z dôvodu intenzívnej 
práce s prstami a zápästiami. Odporúčajú sa časté krátke 
prestávky, práca v pohodlnej polohe, ktorá si nevyžaduje ohýbanie 
a udržiavanie rúk v teple pravidelným ponáraním do teplej vody. 
Dôkladne si umývajte ruky na ochranu pred infekciou z návnady.

III-1. Manipulácia s rybami (Dimitrios Damalas © Európska únia).
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3.5. LOV PRÍVLAČOU A MECHANIZOVANÉ SYSTÉMY

PREDCHÁDZAJTE ZRANENIAM!

STROJOVÉ ZARIADENIA MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ – DÁVAJTE SI POZOR NA STROJE 
S HÁKMI

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � zranenie hákmi;

 � muskuloskeletálne zranenie;

 � zranenie strojovými zariadeniami.

KONTROLNÉ OPATRENIA

VÝSTROJ NA LOV PRÍVLAČOU
 � Skontrolujte, či sú prívlačové navijaky alebo navijaky na makrely pevne namontované v takej výške, ktorá umožňuje členom 

posádky pohodlnú a bezpečnú obsluhu.

 � Návnady a háčiky, ktoré sa presúvajú cez palubu alebo nad okrajnicou, predstavujú zjavné nebezpečenstvo pre členov 
posádky.

 � Tam, kde je to prakticky možné, by mali byť namontované chrániče alebo prekážky.

 � Elektrické prívlačové navijaky musia mať ovládače na zastavenie v dosahu osoby, ktorá navijak ovláda.

MECHANICKÉ/ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
 � Mechanické elektronické systémy na lov prívlačou smú používať len osoby, ktoré absolvovali výcvik bezpečného používania 

tohto vybavenia.

 � V prípade ich použitia musia byť namontované chrániče a výstroj musí byť pri čistení alebo údržbe izolovaný od napájania.

MECHANIZOVANÝ LOV NA LOVNÚ ŠNÚRU
 � Môže ísť o jednoduchý systém využívajúci náhodné nasadenie návnady alebo plne mechanizovaný systém, ktorý nasádza 

návnady na háčiky pomocou presného stroja, vyťahuje a odoberá ryby, čistí háčiky a nasádza ich na skladovacie koľajničky 
pripravené na hádzanie.

 � Bez ohľadu na to, či ide o jednoduchý alebo zložitý mechanizmus, je dôležité, aby posádka bola dokonale vycvičená z hľadiska 
jeho obsluhy, spôsobu čistenia a nebezpečenstiev, ktoré pre ňu môže znamenať.
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4. LOV POMOCOU DREDŽA A VLEČNEJ SIETE S ROZPERNÝM RAHNOM

UDRŽUJTE STABILITU

DÁVAJTE VEĽKÝ POZOR NA UDRŽANIE ROVNOVÁHY A STABILITY

Lov pomocou dredža a vlečnej siete s rozperným rahnom sa vysvetľuje v tejto príručke spoločne, keďže 
pri oboch spôsoboch sa používa otočný stĺpový žeriav (derrick) na zdvíhanie na palubu a potom výstroj na 
ťahanie ťažkého rybárskeho výstroja po oboch stranách plavidla. (Výnimku predstavujú tie plavidlá, ktoré 
obsluhujú dredže alebo vlečnú sieť s rozperným rahnom z kormového portála.)
Najväčšie nebezpečenstvo pri tomto druhu rybolovu predstavuje stabilita plavidla. 
Hmotnosť rybárskeho výstroja je pomerne veľká a je nutné postupovať veľmi opatrne, aby plavidlo zostalo 
rovnomerne vyvážené.
K problémom dochádza vtedy, keď kamene veľmi zvýšia hmotnosť dredžov alebo siete, alebo keď sa 
výstroj na morskom dne zasekne. Najdôležitejšie je, aby plavidlo nebolo príliš a nerovnomerne zaťažené.

III-2. Plavidlo na lov dredžom (Sara Monteiro © Európska únia).
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4.1. STABILITA A BEZPEČNÉ UVOĽNENIE

UDRŽUJTE STABILITU

SKONTROLUJTE STABILITU A BEZPEČNÉ UVOĽNENIE

Stabilitu musí skontrolovať kvalifikovaný lodný architekt pri prvej príprave lode na lov pomocou dredža 
alebo vlečnej siete s rozperným rahnom.
Nedostatočná stabilita môže spôsobiť prevrátenie sa lode.

KONTROLNÉ OPATRENIA

STABILITA
Rybolov s použitím vlečnej siete s rozperným rahnom alebo dredža zahŕňa zdvíhanie ťažkého výstroja z otočných stĺpových 
žeriavov, pri ktorom na loď pôsobia veľké sily, ktoré ju nakláňajú. Keď je plavidlo pripravené na uvedené spôsoby rybolovu, je 
veľmi dôležité dôkladne overiť jeho stabilitu. Všetky osoby, ktoré plavidlo ovládajú, musia byť informované o nebezpečenstve 
nerovnomerného zaťaženia a o tom, že pri prevádzke rybárskeho výstroja by loď nemala byť ľahká.

ZARIADENIA NA RÝCHLE UVOĽNENIE
V záujme zníženia nebezpečenstva v situáciách, keď sa výstroj zasekne na morskom dne, by otočné stĺpové žeriavy mali byť 
vybavené zariadením na uvoľňovanie, ktoré prenesie zaťaženie z konca otočného stĺpového žeriava na bok plavidla. Takéto 
zariadenia zvyčajne uvoľnia vlečnú kladku otočného stĺpového žeriava nadol po drôte na zábradlí obruby, čím sa podstatne zníži 
efekt možného prevrátenia plavidla.

ZAMOTANIE VÝSTROJA NA MORSKOM DNE
 � Keď sa snažíte uvoľniť zamotaný výstroj, ubezpečte sa, že všetky osoby vedia o nebezpečenstve nerovnomerného zaťaženia 

vedúceho k prevráteniu plavidla.

 � Treba si obliecť záchranné vesty, zatvoriť kryty a dvere a informovať pobrežnú stráž.
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4.2. NAVIJAKY, LANÁ A OVLÁDAČE

NAMONTUJTE CHRÁNIČE

ZVÝŠTE BEZPEČNOSŤ

Namontujte chrániče alebo prekážky, vymeňte opotrebované komponenty a skontrolujte, či obsluha 
navijaka vidí, čo sa deje.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Pád člena posádky na rotujúci navijak alebo jeho zachytenie lanom a zatiahnutie ruky alebo nohy do kladky.

 � Pád opotrebovaného komponentu, ktorý spôsobí zranenie alebo smrť.

 � Spustenie navijaka skôr, než člen posádky odstúpi nabok, s následným zranením alebo smrťou.

KONTROLNÉ OPATRENIA

NECHRÁNENÉ SPUSTENIE NAVIJAKA/LANA
 � Skontrolujte, či je navijak primerane chránený, aby nedošlo k zraneniu osoby, ktorá spadne na otáčajúci sa navijak. 

Jednoduché zábradlie pred navijakom by mohlo zabrániť závažnému zraneniu alebo usmrteniu osoby.

 � Nechránené laná sú nebezpečné, keďže rozstrapatený drôt sa môže zatrhnúť do nepremokavého odevu posádky a zatiahnuť 
ruku alebo nohu do kladky.

 � Riziko odstráni chránič alebo prekážka, ktoré zabránia kontaktu s pohybujúcim sa lanom.

OPOTREBOVANÉ SÚČASTI A VÝSTROJ
Udržujte navijak v dobrom stave s účinnými NÚDZOVÝMI spínačmi, ovládačmi, brzdami, spojkami a vedením výstroja. Dbajte 
na to aby valčeky navijaka, kladky, otočné stĺpové žeriavy, kotvové laná, závesné kladky, závesy a laná boli v dobrom stave. 
Opotrebované súčasti a spojky sa môžu nečakane pokaziť a spôsobiť úraz.

Poznámka: Všetky zariadenia použité na zdvíhanie musia byť odskúšané a dimenzované so zreteľom na bezpečné 
pracovné zaťaženie a každý rok ich musí skontrolovať kompetentná osoba (pozri modul VI). Treba použiť označenie 

smeru pohybu.

UMIESTNENIE OVLÁDAČOV NAVIJAKA
 � Obsluha navijaka sa musí nachádzať vo vhodnej polohe, aby pred spustením navijaka jasne videla, že členovia posádky, ktorí 

manipulujú s vlečnými sieťami s rozperným rahnom/dredžmi a vykonávajú ďalšie operácie, odstúpili nabok. Ak obsluha nevidí 
všetky zapojené osoby, je potrebné dohodnúť sa na jasných signáloch.

 � Ovládače navijaka musia byť chránené chráničmi a zabezpečené pred náhodným spustením, aby sa do nich nezamotal 
povraz/sieťovina alebo oblečenie osoby.
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4.3. MANIPULOVANIE S VÝSTROJOM

ZDRŽUJTE SA V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI

KONTROLUJTE ŤAŽKÝ VÝSTROJ A NENAŤAHUJTE SA PRÍLIŠ ĎALEKO

Ťažký výstroj musí byť pod neustálou kontrolou v záujme bezpečnosti posádky. Dávajte si pozor pri 
naťahovaní sa za palubu.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Náraz člena posádky do kmitajúceho alebo 
posúvajúceho sa ťažkého výstroja.

 � Pád cez palubu v dôsledku naťahovania sa 
za palubu.

 � Úder kmitajúcim vakom alebo dredžom.

 � Pri ťažkom náklade hrozí riziko prevrátenia 
sa plavidla.

III-3. Manipulácia s výstrojom (Laurent Markovic © Európska únia).

KONTROLNÉ OPATRENIA

OBMEDZENIE POHYBU
 � Prijmite efektívne opatrenia na obmedzenie pohybu rahien/dredžov, ktoré zabránia kmitaniu, kývaniu alebo posúvaniu ťažkého 

výstroja po palube a zraneniu členov posádky.

 � Zabezpečte výstroj pred pohybom, aby členom posádky nehrozilo riziko zranenia pri opravách.

NASADZOVANIE HÁKOV DO LANOVEJ SLUČKY
 � Dbajte na to, aby nebol ohrozený člen posádky, ktorý sa naťahuje cez zábradlie pri vkladaní háku do zdvíhacej lanovej slučky. 

Položte si otázku, či je možné urobiť zmeny na zvýšenie bezpečnosti tejto operácie.

 � Ak nie je možné zabrániť dlhodobému nakláňaniu sa cez zábradlie, treba používať bezpečnostný postroj.

ZDVÍHANIE VAKU/DREDŽA
 � Zabezpečte použitie účinných prostriedkov, ktoré zabránia kmitaniu vaku/dredža a ohrozeniu posádky pri zdvíhaní vaku alebo 

dredža na vyprázdnenie.

NADMERNÉ ZAŤAŽENIE
 � Budete si vedieť uvedomiť, že vlečné siete/dredže obsahujú príliš ťažké bremeno (blato, kamene a pod.)? Veľké zaťaženie 

môže totiž spôsobiť poruchu zdvíhacích otočných stĺpových žeriavov a prípadné zranenie členov posádky. Snaha zdvihnúť 
ťažký náklad na palubu môže viesť ku strate stability a hroziacemu riziku prevrátenia.

 � Treba postupovať veľmi opatrne a poučiť členov posádky, aby pri zdvíhaní ťažkých bremien odstúpili nabok.

Pozri súvisiacu nehodu v module IV: 11. Vyprázdňovanie dredža, príliš ďaleké načiahnutie sa (pád cez palubu).
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5. VAKOVÁ SIEŤ

NEZABÚDAJTE NA BEZPEČNOSŤ

VEĽKÉ SIETE, VEĽKÉ ÚLOVKY, VEĽKÉ RIZIKÁ!

Pri použití vakovej siete na lov pelagických druhov hrozí riziko, že množstvo rýb v sieti ohrozí plavidlo. 
Manipulácia s veľkou sieťou, s veľkým množstvom rýb a vyťahované ťažké bremeno predstavujú skutočné 
riziko pre členov posádky.

Pozri nehodu v module IV: 4. Úlovok pre väčšie zisky (prevrátenie sa).

III-4. Plavidlo s vakovou sieťou (Sara Monteiro © Európska únia).
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5.1. POMOCNÝ ČLN

BUĎTE OPATRNÍ

OPERÁCIE S POMOCNÝM ČLNOM SÚ NEBEZPEČNÉ

Spustenie člna na vodu a jeho vyťahovanie môže byť nebezpečné pre všetkých zúčastnených a posádke 
obsluhujúcej čln hrozí nebezpečenstvo pri presune na čln a z neho. Takémuto malému člnu na mori takisto 
zjavne hrozí nebezpečenstvo.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Prasknutie drôtov/povrazov alebo ich zaseknutie v kladkách pri spúšťaní alebo vyťahovaní pomocného člna z plavidla a na 
plavidlo, ktoré spôsobí zranenie členov posádky.

 � Pád cez palubu pri presune na pomocný čln alebo z pomocného člna.

 � Prevrátenie sa pomocného plavidla spôsobené podmienkami na mori.

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Plavidlo musí byť riadne vybavené na bezpečné spustenie a vyťahovanie pomocného člna. Navijaky, zdvíhacie portálové 
žeriavy a všetky drôty, povrazy, lankovnice, kladky atď. sa musia udržiavať v dobrom stave.

 � Ako pomôcka na bezpečné nalodenie sa alebo opustenie pomocného člna by sa mala nainštalovať vhodná plošina alebo 
rebrík, ktoré umožnia členom posádky bezpečne nastúpiť na čln a vystúpiť z neho.

 � Zábradlie alebo stĺpik vo vhodnej výške na pomocnom člne, o ktoré sa možno oprieť, umožní osobám opäť získať rovnováhu 
stratenú po vstupe na čln.

 � Na presun osoby na pomocný čln alebo vystupovanie z neho musia pozorne dozerať osoby prítomné v kormidelni a na 
pomocnom člne, aby mohli prijať okamžité opatrenia, pokiaľ by niekto spadol.

 � Všetky osoby pracujúce na palube plavidla, a najmä tie, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s pomocným člnom, musia mať 
osobný nadnášací prostriedok.

 � Medzi plavidlom a pomocným člnom musí byť rádiové spojenie.

 � Pomocný čln by mal byť vybavený nadnášacími oddeleniami, aby sa nepotopil ani vtedy, keď ho zaleje voda.

III-5. Vaková sieť nesúca pomocný čln (Jean-Noël Druon © Európska únia).
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5.2. NAVIJAKY, ŤAHAČE, ŽERIAVY, POVRAZY A ZDVÍHACIE ZARIADENIE

BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ

VYŤAHOVANIE A ZDVÍHANIE

Operácie s navijakmi, ťahačmi, žeriavmi atď. sú vo všeobecnosti príčinou vážnych pracovných úrazov. 
Pri operáciách s vakovou sieťou rastie objem spracovaných rýb pri vyťahovaní čereňom zo siete 
i v kontajneroch pri vylodení, čo zvyšuje pravdepodobnosť takýchto nehôd.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Pretrhnutie povrazov alebo zdvíhacieho zariadenia pod záťažou a ich vymrštenie späť a zranenie členov posádky.

 � Pretrhnutie povrazov pri zábere nahor a zaseknutie v navijaku alebo ťahači.

 � Zatiahnutie odevu alebo končatín do kladiek, ťahačov alebo valčekov.

 � Pád nákladu pri zdvíhaní a usmrtenie alebo zranenie členov posádky.

KONTROLNÉ OPATRENIA

ÚDRŽBA
 � Všetko vybavenie a povrazy sa musia pravidelne kontrolovať a udržiavať v dobrom stave.

 � Silne opotrebované povrazy treba vymeniť.

 � Pravidelne treba kontrolovať povrazy vystavené slnku a podľa potreby ich vymeniť.

 � Skontrolujte vhodnosť všetkých zariadení na zdvíhanie pre zdvíhané bremená. (Pozri oddiel Pracovné zariadenia v module VI.)

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PLAVIDLA
 � Na vhodných miestach namontujte zábradlia alebo prekážky, ktoré zabránia pádu osôb na pohybujúce sa povrazy/drôty alebo 

výstroj.

 � Namontujte ťahač vakovej siete s vlastným napínaním, aby ste predišli riziku zachytenia člena posádky do ťahača.

 � Riziko pre členov posádky sa zníži zdvihnutím „sušiacich valčekov“ nad obrubu.

 � Namontujte systém na vzájomnú komunikáciu medzi kormidelňou a kritickými priestormi na palube s cieľom dosiahnuť dobrú 
a zreteľnú komunikáciu.

 � Namontujte ovládače núdzového spínača pre palubné strojové zariadenia na palube.

 � Namontujte ovládače núdzového spínača pre strojové zariadenia v kormidelni.

 � Namontujte ovládače, ktoré umožňujú nielen spustenie alebo zastavenie, ale aj hladkú reguláciu rýchlosti.

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA POSÁDKY
 � Pri práci na palube si oblečte osobný nadnášací prostriedok.

 � Používajte správne osobné ochranné prostriedky: nepremokavé odevy, rukavice, pracovné topánky a pevnú pokrývku hlavy.

 � Nenoste šperky, retiazky, náušnice, hodinky atď., ktoré by sa mohli zachytiť do sieťoviny.

 � Ak sa priamo nepodieľate na operáciách, postavte sa nabok.

 � Nestojte pod zaveseným bremenom.

 � Neprekážajte vo výhľade obsluhe navijaka alebo žeriava.

 � Venujte pozornosť tomu, čo sa deje, pretože nepozornosť môže mať smrteľné následky.

 � Presvedčte sa, či rozumiete všetkým ručným signálom, ktoré sa používajú.
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5.3. SKLADOVANIE ÚLOVKU, STABILITA PLAVIDLA A VOĽNÝ POHYB PO PLAVIDLE

NEPREŤAŽUJTE PLAVIDLO

SKONTROLUJTE STABILITU A PALUBNÉ ODTOKY

Veľké množstvo ulovených a uskladnených rýb môže zaplniť všetok voľný priestor na plavidle. Je dôležité 
zohľadniť stabilitu plavidla a bezpečnosť posádky, ktorú pri pohybe po plavidle silne obmedzujú nádrže 
alebo kontajnery s rybami.

NEBEZPEČENSTVÁ A NÁSLEDKY

 � Preťaženie, obmedzí sa voľný priestor na plavidle 
a plavidlo sa prevráti.

 � Vplyv voľnej hladiny rýb na palube, prevrátenie sa 
plavidla.

 � Nesprávne umiestnenie a upevnenie kontajnerov, 
prevrátenie sa plavidla.

 � Obmedzenie voľného pohybu posádky, pošmyknutia, 
zakopnutia a pády.

 � Členovia posádky, ktorí si stúpajú na vrchnáky 
kontajnerov, sa nachádzajú nad miestom chráneným 
zábradlím na obrube.

 � Nedostatočné osvetlenie všetkých priestorov na 
palube.

III-6. Veľa rýb, ale aká stabilita? (Sara Monteiro © Európska únia).

KONTROLNÉ OPATRENIA

 � Kapitáni by si mali uvedomiť nosnú kapacitu plavidla so zreteľom na jeho stabilitu a nemali by plavidlo preťažovať. Ak nie je 
k dispozícii minulý záznam o bezpečnej prevádzke, treba posúdiť stabilitu.

 � Ak sa posudzuje dodatočná nosná kapacita alebo zvažuje nový spôsob skladovania, malo by sa vypracovať posúdenie 
stability s cieľom overiť, či plavidlo bude stabilné.

 � Nádrže na palube by mali byť rozdelené priečkami, ktoré zabránia vplyvu voľnej hladiny rýb. Podobnými priečkami musí byť 
vybavený aj ložný priestor pre ryby.

 � Kontajnery musia stáť pevne na svojom mieste, 
aby sa predišlo ich posúvaniu a následnému 
prevráteniu plavidla.

 � Mali by sa vytvoriť bezpečné cesty, ktoré umožnia 
posádke bezpečný prístup k najdôležitejším 
priestorom plavidla.

 � Ak posádka stojí nad zábradlím, malo by sa 
pripraviť záchranné lano.

 � Všetky priestory musia byť dostatočne osvetlené.

III-7. Ryby uskladnené v nádobách (Themistoklis Papaioannou © Európska únia).





Modul IV • Skutočné prípady

NEČAKAJTE 
NA TVRDÉ 

PONAUČENIE

1. ZBEHLOSŤ MÔŽE VIESŤ K NADMERNEJ SEBADÔVERE | 

NÁJAZD NA PLYTČINU

2. NÁHRADNÉ DIELY | PREVRÁTENIE DREDŽA

3. MUŽ CEZ PALUBU | TOPENIE SA

4. ÚLOVOK PRE VÄČŠIE ZISKY | PREVRÁTENIE SA

5. PRÍLIŠ MÁLO SPÁNKU | NÁJAZD NA PLYTČINU

6. ZACHYTENIE SLUČKOU LANA (LOV DO KOŠOV) | ZRANENIE 

NOHY

7. MOTOR – SRDCE PLAVIDLA | ZATOPENIE, PREVRÁTENIE 

A SMRŤ

8. ÚDER KMITAJÚCIM VAKOM | PORANENIE HLAVY

9. ZATIAHNUTIE DO SIEŤOVÉHO BUBNA | ZRANENIE RAMENA

10. NEZABUDNITE NA PALIVO | UVIAZNUTIE NA PLYTČINE

11. VYPRÁZDŇOVANIE DREDŽA, PRÍLIŠ ĎALEKÉ NATIAHNUTIE 

SA! | PÁD CEZ PALUBU

12. KONTROLA STABILITY | ZATOPENIE, PREVRÁTENIE A SMRŤ

13. ELEKTRICKÝ SYSTÉM | POŽIAR V STROJOVNI

14. STE SÁM ČI SAMA NA RYBÁCH? – DÁVAJTE SI POZOR!

14.1. UVIAZNUTIE POD NAVIJAKOM | TELESNÉ ZRANENIA

14.2. CHÝBAJÚCI KAPITÁN
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1. ZBEHLOSŤ MÔŽE VIESŤ K NADMERNEJ SEBADÔVERE | NÁJAZD NA PLYTČINU

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

NAPLÁNUJTE SI PLAVBU

Ľudská chyba je príčinou mnohých úrazov, predovšetkým v súvislosti s navigáciou. Vietor a príliv môžu 
mať vplyv na plavidlo, takže použite všetky dostupné prostriedky, aby ste sa ubezpečili, že ste tam, kde si 
myslíte, že ste!

NEHODA A NÁSLEDKY
Rybárska loď s 11-metrovou vlečnou sieťou lovila v Čiernom mori, kde sa vo veľkom ústí nachádza rozsiahla plytčina, 
siahajúca na niektorých miestach až do vzdialenosti 15 kilometrov od brehu. Plavidlo riadil dlhé roky ten istý kapitán, ktorý 
spĺňal všetky požiadavky príslušných orgánov.

Silný príliv, ale normálna plavba: Jedného večera o 22.00 h sa plavidlo vydalo na more s ôsmimi členmi posádky na 
palube. Príliv dosahoval rýchlosť približne päť uzlov a viditeľnosť sa znížila. Po štyroch hodinách rybolovu sa plavidlo vydalo 
späť do prístavu, viditeľnosť sa zlepšila, príliv bol však stále silný. Všetci členovia posádky boli v kabíne a v kormidelni zostal 
len kapitán.

Známe okolie: Plavidlo nebolo ďaleko od prístavu a po hodine kapitán uvidel prístavný maják. Keďže miesto dobre 
poznal, vypol echolot a pokračoval smerom k prístavu. Celkom blízko prístavu však loď narazila na plytčinu.

Vyslala signál SOS a miestna pobrežná stráž bezpečne evakuovala z lode všetky osoby. Náklady na záchrannú akciu, 
opravu plavidla a stratený čas rybolovu však boli veľké.

NEBEZPEČENSTVÁ
Sebauspokojenie kapitána.

Vypnuté prístroje.

Silný príliv.

PREVENTÍVNE 
OPATRENIA
Naplánovanie plavby.

PONAUČENIA
 � Naplánovanie plavby s využitím všetkých dostupných prístrojov na sledovanie vašej polohy.

 � Skúsenosti a elektronické pomôcky sa dobre dopĺňajú, ale spoľahnutie sa len na jedno alebo druhé môže spôsobiť 
katastrofu.
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2. NÁHRADNÉ DIELY | PREVRÁTENIE DREDŽA

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

PREHODNOŤTE VŠETKY MOŽNÉ PROBLÉMY!

Keď na plavidle uskutočňujete zmeny a posudzujete riziká rybolovných operácií, dôkladne sa zamyslite nad 
možnými situáciami, aby ste boli pripravení na všetky ťažkosti, ktoré môžu nastať. Dokonca aj za pokojných 
podmienok môže zaseknutie sa spôsobiť prevrátenie.

NEHODA A NÁSLEDKY
Rodina 20 rokov vlastnila takmer 12-metrové plavidlo so zadnou vlečnou sieťou/dredž na lov hrebeňovkovitých, ktorý dobre 
fungoval a prinášal zisk.

Dbal na bezpečnosť: Majiteľ dbal na bezpečnosť a trval na tom, aby v kormidelni boli vždy poruke nafukovacie 
záchranné vesty a aby všetci členovia posádky absolvovali kurzy bezpečnosti. Na plavidle bol namontovaný 4-miestny 
záchranný čln s hydrostatickým uvoľnením a takisto bezpečnostný systém určovania polohy, ktorý každú hodinu vysielal 
polohu plavidla a jeho kurz. Do tohto systému boli zahrnuté štyri osobné poplašné zariadenia určené pre členov posádky. 
Mali vysielať výstražný signál v prípade pádu niektorého člena posádky cez palubu.

Vykonané zmeny: Plavidlo bolo pripravené na používanie zadnej vlečnej siete a rýpanie. Pri poslednej zmene súvisiacej 
s rýpaním boli dve hlavné lanové kladky nahradené kladkami s menším hrdlom.

Pokojné podmienky: Plavidlo sa plavilo asi deväť hodín do rybolovnej oblasti a lovilo vo veľmi pokojných podmienkach 
s menším vlnobitím. Rýchlosť prílivu bola asi dva uzly a vedelo sa, že sa zvýši na štyri uzly. Kapitán však na tomto mieste 
už pracoval niekoľkokrát a lov bol dobrý. O 16.30 h dredže narazili na drsný povrch a plavidlo sa spomalilo. Zvýšili otáčky 
motora, no onedlho sa však dredže začali zachytávať. Kapitán pri každom zachytení manévroval s plavidlom a zaseknutie 
sa uvoľnilo.

Rýchla zmena: O 16.35 h sa ľavý bočný dredž zasekol, plavidlo sa otočilo na ľavý bok a naklonilo o 20°. Kapitán zaradil 
neutrál, ale naklonenie sa pod vplyvom silného prílivu zvýšilo a čelo sa naďalej otáčalo na ľavobok. Vtedy sa ocitol pod 
vodou ľavý otočný stĺpový žeriav a čím viac sa plavidlo nakláňalo, tým vyššie sa zdvíhal žeriav na pravoboku. V rýchlo sa 
meniacej situácii kapitánovi nenapadlo použiť mechanizmus na rýchle uvoľnenie, ktorý by zhodil kladky otočného stĺpového 
žeriava na stranu plavidla a znížil naklonenie.

Zhoršenie situácie: O 16.38 h sa lano na pravoboku obtočilo okolo vidlice podopierajúcej vykládkový vratipeň, čo 
spôsobilo kmitanie vratipňa k ľavoboku. Zároveň sa sedem vakov s hrebeňovkovitými zošmyklo z miesta v blízkosti 
krytu na ľavobok. Kapitán si uvedomil závažnosť situácie a snažil sa uvoľniť obe laná z bubnov navijaka. Lano spájajúce 
závesné oká by však neprešlo cez nedávno zmenené kladky. Pokúsili sa prerezať laná plynovým rezacím horákom, ale uhol 
naklonenia presiahol 45°, čo viedlo k rýchlemu zatopeniu skladu sietí cez otvorený kryt. 
Posádka vyskočila do vody a kapitán sa snažil dostať do kormidelne, aby vyslal signál SOS. Nanešťastie ručná vysielacia 
stanica VHF spadla skôr, než to mohol urobiť a nepodarilo sa mu dosiahnuť na tlačidlo digitálneho výberového volania 
(DSC). Rádiovú stanicu síce chytil, ale vykĺzla mu z rúk skôr, než vyslal signál SOS. Kapitán už nemal inú možnosť, ako skočiť 
do vody za posádkou.

Žiadne záchranné vesty: Nikto z nich nemal na sebe záchrannú vestu ani osobný nadnášací prostriedok, keďže nemali 
čas vytiahnuť ich z kormidelne, kde boli uložené.

Približne po piatich minútach vo vode sa nafúkol záchranný čln a začal voľne plávať. Posádke sa podarilo chytiť 
čln a vytiahnuť sa naň. Trvalo to približne 20 až 25 minút a potom sa pustili do kontroly zariadení a neporušenosti 
záchranného člna, ako sa naučili na kurze prežitia na mori.

Zachránil ich maják: Keďže plavidlo sa potopilo, maják na automatické vysielanie polohy umiestnený na palube prestal 
vysielať pravidelné hodinové informácie. Oznámenie o tom dostala pobrežná stráž, ktorá upozornila miestny záchranný čln 
náhodou cvičiaci v danej oblasti. Všetci členovia posádky boli zachránení o 17.57 h a vyviazli bez ujmy na zdraví.
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NEBEZPEČENSTVÁ
Nevhodná výmena (ťahací blok s užším 
hrdlom).

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Plavidlo vybavené EPIRB a vybavenie na záchranu 
života.

Včasný zásah záchrannej služby.

PONAUČENIA
 � Táto nehoda ukazuje, ako rýchlo môže náhla zmena viesť k prevráteniu sa a potopeniu dokonca aj v pokojných 

podmienkach.

 � Vždy dôkladne zvážte možný vplyv všetkých zmien spôsobu, ktorým lovíte ryby.

 � Vypracujte posudzovanie rizika z hľadiska možných nebezpečenstiev a spôsobov ich zvládnutia.

 � Zvážte použitie systémov rýchleho uvoľnenia, vďaka ktorým sa výrazne zníži zaťaženie plavidla spôsobujúce 
naklonenie.

 � Pri práci na palube treba mať na sebe osobné nadnášacie prostriedky. V núdzových situáciách nikdy nie je čas 
vyťahovať ich z kormidelne.

 � Záchranný čln s automatickým uvoľnením umožnil posádke prežiť a dočkať sa záchrany.

 � EPIRB alebo v tomto prípade systém oznamovania polohy má zásadný význam pre varovanie záchranných služieb.

 � Dajte pozor na to, aby nedošlo k zatopeniu cez otvorený kryt – zatvárajte kryty, ak ste na mori alebo ak ich nepoužívate.
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3. MUŽ CEZ PALUBU | TOPENIE SA

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

VŽDY SI OBLIEKAJTE OSOBNÝ NADNÁŠACÍ PROSTRIEDOK!

Keď sa posádka chystá vplávať do prístavu za pokojných podmienok, nikto nepredpokladá, že príde o život.

NEHODA A NÁSLEDKY
Krátko pred svitaním a v tesnej blízkosti pobrežia Cadizu (37 km) posádka plavidla so záťahovou sieťou ukladala rybársky 
výstroj a pripravovala sa na vplávanie do najbližšieho prístavu, keď jeden z členov posádky spadol cez palubu. Rybár sa 
zrejme neúspešne snažil prejsť z plavidla do pomocnej joly a ani kapitán ani posádka si to nevšimli. O niekoľko minút 
neskôr (10 – 15 min.), keď si posádka uvedomila, že rybár sa stratil, už bolo neskoro na jeho záchranu, a to i napriek 
výborným poveternostným podmienkam. Rybár nemal oblečenú povinnú záchrannú vestu.

NEBEZPEČENSTVÁ
Rybár nemal oblečený PFD.

Na presun rybára z plavidla do joly nikto nedohliadal.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Oznámte svoje úmysly ostatným členom posádky, pokiaľ robíte nebezpečný úkon.

Noste PFD.

Včasný zásah záchrannej služby.

PONAUČENIA
Každý presun na jolu mimo prístavu je nebezpečný, pokiaľ sa nezohľadnia tieto skutočnosti: 

 � Pred každým presunom znížte rýchlosť alebo zastavte plavidlo.

 � Vždy si oblečte osobný nadnášací prostriedok.

 � Aspoň jeden člen posádky musí sledovať osobu, ktorá sa snaží presunúť na jolu.

 � Ak je to možné, použite rádiové spojenie medzi malým člnom a plavidlom.
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4. ÚLOVOK PRE VÄČŠIE ZISKY | PREVRÁTENIE SA

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

NEPREMYSLENÉ ZMENY ČASTO VEDÚ K NOVÝM PROBLÉMOM!

Keď na plavidle uskutočňujete zmeny a pripravujete posudzovanie rizika rybolovných operácií, dôkladne sa 
zamyslite nad možnými situáciami, aby ste boli pripravení na všetky problémy, ktoré môžu nastať.

NEHODA A NÁSLEDKY
14-metrová loď s vakovou sieťou asi 15 rokov úspešne lovila sardely v Čiernom mori. Úspešné podnikanie: v minulom roku 
sa ulovili sardely v hojnom množstve a plavidlo zarobilo veľa peňazí, ktoré kapitán a zároveň vlastník plavidla investoval do 
predĺženia plavidla na 16,99 metra.

Háklivé rozhodnutie: Nasledujúca sezóna sa nezačala dobre, keďže kŕdľov sardel bolo málo a boli príliš rozptýlené. Po 
niekoľkých slabých rybolovoch sa vlastník rozhodol predĺžiť sieť, aby mohol loviť na väčšej ploche a chytiť viac rýb.

Príchod búrky: Posádka začala pripravovať montáž väčšej siete v prístave. Prípravy by trvali pár dní, ale keďže 
predpovede na nasledujúce štyri dni hlásili búrky, rozhodli sa nestrácať čas na rybolov. Po piatich dňoch bola sieť hotová 
a keďže rýchlosť vetra klesla, kapitán sa rozhodol vydať na more, a to i napriek silnému prílivu.

Zadný rybolov: Bolo 16.05 h, keď plavidlo s ôsmimi členmi posádky opustilo prístav. Severný vietor ochladil more a kŕdle 
sardel sa zahustili. Kapitán našiel pomocou echolotu dobrý kŕdeľ a vydal pokyn na vyhodenie siete. 
V tejto chvíli išlo o preteky medzi plavidlami, keďže prvé plavidlo, ktoré by vylodilo úlovok, by dostalo najlepšiu cenu. 
O 18.00 h uvoľnili malý čln a plavidlo krúžilo okolo kŕdľa so sieťou. Kŕdeľ bol veľký a kapitána tešilo, že má dlhšiu sieť, do 
ktorej sa kŕdeľ zmestí. Podcenil však hĺbku kŕdľa.

Vyťahovanie: O 18.15 h spustili ťahač siete. Kým ťahač ťahal, posádka rozkladala sieť na uskladnenie na ľavoboku. Malý 
čln ťahal plavidlo smerom od siete z ľavej strany a príliv smeroval zo severu.

Sieť vo vrtuli: Po niekoľkých minútach sa sieť zamotala do vrtule, ale nikto si to nevšimol, keďže plavidlom hýbal silný 
príliv. Sieť napokon zastavila vrtuľu, čím vypla motor. Čelo plavidla sa otočilo doľava a z boku na plavidlo tlačil silný príliv. 
Kapitán nariadil, aby malý čln zmenil smer plavidla, no to sa však nepodarilo.

Príliš veľká zťaž: Úlovok v sieti bol príliš veľký a veľké zaťaženie začalo pôsobiť na vratipeň, ktorý náhle prestal fungovať. 
Plavidlo sa naklonilo na pravý bok a sieť uložená na ľavom boku sa zošmykla na pravý bok a zvýšila naklonenie plavidla. 
Sila prílivu prekonala stabilitu plavidla a to sa prevrátilo.

Žiadne záchranné vesty: Kapitán ani posádka nemali čas obliecť si záchranné vesty a náhle sa ocitli v mori bez 
čohokoľvek, čo by ich nadnášalo. Malý čln však uvoľnil ťažné lano a rýchlo priplával na pomoc siedmim členom posádky.

Kapitán zahynul: Kapitán, ôsmy muž, sa stratil a nikdy sa nenašiel.
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NEBEZPEČENSTVÁ
Zväčšenie siete na zvýšenie ziskov prináša aj zvýšenie rizika.

Nikto nemal oblečený PFD.

Silný príliv.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Vypracovať posudzovanie rizika pred zmenami a po ich uskutočnení.

Každý člen posádky musí mať oblečený PFD.

Dbajte na pravidelný nácvik zvládania núdzových situácií.

Včasný zásah záchrannej služby.

PONAUČENIA
 � Dbajte na to, aby plavidlo bolo prispôsobené podmienkam.

 � Pri silnom prílive sa plavidlo ľahko prevráti.

 � Plavidlo, ktoré príde o pohon, je vydané na milosť a nemilosť prílivu!

 � Vždy dôkladne zvážte možný vplyv všetkých zmien rybárskeho výstroja a neprekračujte kapacitu plavidla.

 � Vypracujte posudzovanie rizika rybolovnej operácie a určite možné nebezpečenstvá i spôsoby ich zvládnutia.

 � Všetky osoby musia mať oblečený osobný nadnášací prostriedok.

 � Pravidelne sa musí nacvičovať zvládanie núdzových situácií.
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5. PRÍLIŠ MÁLO SPÁNKU | NÁJAZD NA PLYTČINU

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

KAŽDÝ, DOKONCA AJ RYBÁR, POTREBUJE ODPOČINOK!

Únava môže zabíjať. A keby aj nedošlo k žiadnemu úmrtiu či vážnemu úrazu, dôsledky nadmernej 
únavy a následnej nehody alebo spánku v kormidelni môžu byť veľmi nákladné a spôsobiť veľké straty 
rybolovného času. Niekoľko hodín spánku môže byť dobrou investíciou.

NEHODA A NÁSLEDKY
Dilema: Kapitán 10-metrovej špičkovej lode s vlečnou sieťou na lov kreviet svedčil v jednom súdnom spore a celý deň 
musel stráviť na súde. Začala sa však sezóna kreviet a on potreboval byť na mori a loviť, aby dobre zarobil. Kapitán bol 
zamestnaný vlastníkmi lode a okrem neho na plavidle pracovali traja členovia posádky. 
Dvaja z nich boli cudzinci a tretí bol kapitánov zať.

Časový nátlak: Aby nikoho neukrátil, kapitán sa rozhodol, že cez deň bude na súde a v noci sa vydá loviť ryby. Spával dve 
hodiny denne. Majitelia lode si síce boli vedomí danej situácie, ale neurobili nič pre to, aby znížili jeho pracovné zaťaženie.

Stalo sa to, čo sa muselo stať: Po štyroch dňoch kapitán zaspal v kormidelni, keď sa plavidlo vracalo do prístavu 
na konci celonočného lovu. Všetci členovia posádky boli pod prístreškom a spracovávali krevety, funkcia autopilota bola 
zapnutá a plavidlo preplávalo cez plavebnú dráhu do prístavu (ktorý používali vysokorýchlostné trajekty) a narazilo do 
dobre označenej osamotenej skaly asi 2,5 km od prístavu.

Nikomu sa nič nestalo, len škoda bola veľká: Našťastie sa nikto nezranil a plavidlo sa samo zastavilo na skale. 
Veľmi sa poškodilo a oprava ho odstavila z prevádzky na niekoľko týždňov.

NEBEZPEČENSTVÁ
Nadmerné pracovné zaťaženie spôsobilo únavu.

Sezóna rybolovu a majiteľ vyvolali nadmerný tlak na kapitána.

Nebol namontovaný žiadny poplašný hliadkový systém.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Súčasťou harmonogramu musí byť dostatočný odpočinok pred každým rybárskym výjazdom.

Každý člen posádky musí mať oblečený PFD.

PONAUČENIA
 � Únavu nemožno ignorovať. Postupne sa zvyšuje a ohrozuje každú osobu na palube.

 � Nehode mohol zabrániť poplašný hliadkový systém, ten však nie je náhradou za primeraný odpočinok.

 � Vlastníci plavidla vedeli o tlaku na kapitána, ale napriek tomu ho nechali, aby pokračoval v love a neurobili nič pre to, 
aby zmenšili jeho pracovné zaťaženie. Mali zamestnať pomocného kapitána.

 � Cenou za nedostatok odpočinku bola nákladná oprava a strata rybolovného času. Ľahko mohol stáť aj životy.
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6. ZACHYTENIE SLUČKOU LANA (LOV DO KOŠOV) | ZRANENIE NOHY

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

DÁVAJTE SI POZOR NA SLUČKU!

Hádzanie košov je naozaj nebezpečné.
Držte si odstup od povrazu, ktorý sa „vlní“ po palube.

NEHODA A NÁSLEDKY
Zachytenie povrazom: Dvaja členovia posádky začali hádzať rad košov, keď sa jednému z nich zachytila noha do slučky 
na povraze. Keď ho povraz začal ťahať na bok lode, začal kričať a kapitán v kormidelni rýchlo otočil plavidlo dozadu, aby 
odľahčil povraz. Vďaka tomu sa druhému členovi posádky podarilo zachytiť muža, ktorému hrozilo vážne nebezpečenstvo 
stiahnutia cez palubu. Potom sa mu podarilo uvoľniť povraz omotaný okolo mužovej nohy, pri čom mu pomáhal aj kapitán, 
ktorý manévroval člnom tak, aby odľahčoval povraz s košmi.

Zranený, ale v bezpečí: Muž si veľmi pomliaždil nohu a musel byť prepravený helikoptérou z plavidla na lekárske 
ošetrenie. Nikto z mužov prítomných na palube v čase nehody nemal oblečený osobný nadnášací prostriedok.

NEBEZPEČENSTVÁ
Posádka nebola ničím oddelená od povrazu.

Nikto nemal oblečený PFD.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Kapitán musí mať prehľad o všetkých úkonoch na palube.

Posudzovanie rizika na zváženie zábran na palube (mala by sa namontovať prekážka medzi povrazom a posádkou).

Všetci členovia posádky, ktorí pracujú na palube, musia mať PFD.

PONAUČENIA
 � Rybár, ktorému sa noha zamotala do slučky povrazu pri hádzaní košov, sa zachránil.

 � Život mu zachránila rýchla reakcia kapitána a ďalšieho člena posádky.

 � Naplánovať prevádzku plavidla a chrániť členov posádky pred nebezpečenstvom.

 � Pripravte si plán postupu v takýchto núdzových situáciách.

 � Pri práci na palube sa musia nosiť osobné nadnášacie prostriedky.
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7. MOTOR – SRDCE PLAVIDLA | ZATOPENIE, PREVRÁTENIE A SMRŤ

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

SLED UDALOSTÍ, ČI SLED ZLYHANÍ?

Ak sú podmienky na mori zlé, nie je priestor pre zlyhania. Porucha motora môže viesť k zatopeniu, 
prevráteniu sa a úmrtiu.

NEHODA A NÁSLEDKY
Na plavidle vracajúcom sa do prístavu z rybárskeho výjazdu za nepriaznivých podmienok na mori zlyhal motor a to prišlo 
o pohon.

Prevrátenie sa: Bez pohonu ho unášali silné vlny, začalo sa prudko kývať a nabralo na palubu veľké množstvo vody, ktorá 
sa nedala odčerpať. Keď množstvo vody prekročilo stabilitu, plavidlo sa prevrátilo.

Utopenie: Len JEDEN zo štyroch mužov na palube dokázal doplávať na breh, ďalší traja sa utopili. Nikto nemal oblečenú 
záchrannú vestu a dve z troch záchranných kolies, ktoré plavidlo malo, boli priviazané na mieste a neuvoľnili sa!

NEBEZPEČENSTVÁ
Neexistoval žiadny plán údržby motora.

Plavidlo nemalo žiadne kotviace prostriedky.

Nikto nemal oblečený PFD.

Nebol pripravený žiadny spôsob použitia morskej kotvy na obrátenie prednej časti lode proti vetru.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Pripravte si harmonogram údržby motora a dodržujte ho.

Zabezpečte na palube záchranný čln a vybavenie na záchranu života.

Každý člen posádky musí mať oblečený PFD.

PONAUČENIA
Prvé zlyhanie motora viedlo ku vzniku závažnejšej situácie, ktorá vyústila do straty troch životov: prvým zlyhaním však bola 
údržba motora, v dôsledku ktorej motor zlyhal. Treba zvážiť aj nasledujúce okolnosti:

 � Vykonávajte pravidelnú údržbu motora a súvisiaceho zariadenia.

 � Všetky osoby musia mať oblečený osobný nadnášací prostriedok.

 � Mala by byť k dispozícii kotva alebo plávajúca kotva, ktorá bude pripravená na použitie.

 � Dbajte na priechodnosť palubných odtokov a zatvorenie všetkých vodotesných dverí a krytov.

 � Zadovážte si na palubu pohotovostné čerpadlo a naučte sa ho ovládať.

 � Vozte so sebou záchranný čln a ďalšie vybavenie na záchranu života.
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8. ÚDER KMITAJÚCIM VAKOM | PORANENIE HLAVY

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

KONTROLUJTE KMITAJÚCE VAKY

Nezabezpečené visiace bremená môžu spôsobiť vážnu nehodu, a to dokonca aj za priaznivého počasia!

IV-1. Kmitajúci vak (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Európska únia).

NEHODA A NÁSLEDKY
Plavidlo so zadnou vlečnou sieťou dlhé 14 metrov, s tromi členmi posádky, lovilo 30 km od pobrežia homáre štíhle. 
Pokojné podmienky: v neskorom júnovom popoludní boli podmienky na mori veľmi pokojné a posádka poslednýkrát za 
deň vyťahovala sieť. Kapitán bol v kormidelni a odtiaľ kontroloval sieťový bubon nad hlavou a dvaja členovia posádky 
manipulovali na palube s vlečnou sieťou. Keď bolo jasné, že úlovok bol malý (len 150 kg), sieť iba ovinuli okolo sieťového 
bubna a vak (koncový rukávec) zavesili nad palubu zo sieťového bubna. Kým vak visel medzi bubnom a pracovnou palubou, 
jeden z dvoch členov posádky sa pohol, aby uvoľnil uzol koncového rukávca a vyprázdnil úlovok na palubu.

Nečakaná udalosť: More bolo priehľadné a prakticky sa nevlnilo, ale predná vlna z plavidla s vlečnou sieťou plávajúceho 
okolo vyvolala náhly neočakávaný pohyb plavidla a vak s rybami sa otočil smerom na muža a zrazil ho dozadu. Silno si 
udrel hlavu o obrubu a upadol do bezvedomia. Následne bolo zistené, že utrpel úraz lebky.
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NEBEZPEČENSTVÁ
Nečakaná vlna spôsobená plavidlom s večnou 
sieťou, ktoré plávalo okolo.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Varovať všetky osoby pracujúce na palube pred každým 
plavidlom, ktoré pláva okolo.

Nosiť osobné ochranné pomôcky a osobné nadnášacie 
prostriedky.

PONAUČENIA
 � Pred odplávaním upevnite každé bremeno, ktoré by sa mohlo pohnúť v dôsledku pohybu plavidla.

 � Namontujte vhodné prostriedky obmedzujúce kmitanie vaku.

 � Systém tvorený napríklad hákom s posuvnou tyčou umožňuje otvoriť koncový rukávec na diaľku.

 � Za nepriaznivých poveternostných podmienok najprv položte vak na palubu a potom ho otvorte.

 � Keď pracujete na palube plavidla s vlečnou sieťou alebo dredžom, vždy noste pevnú pokrývku hlavy, ktorá hlavu ochráni 
v prípade pádu alebo úderu nejakým predmetom.

 � Za priaznivých poveternostných podmienok musí kormidelník upozorniť posádku na možný náhly pohyb plavidla 
spôsobený plavidlom plávajúcim okolo.
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9. ZATIAHNUTIE DO SIEŤOVÉHO BUBNA | ZRANENIE RAMENA

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

NÚDZOVÉ SPÍNAČE A MIESTNE OVLÁDAČE

Ak obsluha zreteľne nevidí členov posádky pracujúcich v blízkosti sieťového bubna, treba nainštalovať 
miestny ovládač alebo núdzový spínač na mieste, na ktorom ho ľahko dosiahne.

NEHODA A NÁSLEDKY
14 metrov dlhé plavidlo so zadnou vlečnou sieťou s hornou palubou, na ktorej pracovalo päť členov posádky, lovilo dva dni, 
keď ráno pred východom slnka o 6.00 h došlo k nehode.

Mladý člen posádky: Kapitán kontroloval z mostíka sieťový bubon, ktorý vťahoval vlečnú sieť. Štyria členovia posádky 
boli na pracovnej palube, po dvoch na každej strane sieťového bubna, a usmerňovali pohyb siete do bubna. Mladý člen 
posádky len s dvojmesačnou praxou bol na ľavoboku s ďalším členom posádky. Táto úloha sa nepovažovala za zvlášť 
náročnú ani nebezpečnú, preto nikoho neznepokojovalo, že nováčik nemá dosť skúseností.

Zachytenie do sieťoviny: Spodné lano a horné lano vlečnej siete sa približovalo k bubnu, keď mladý člen posádky 
zatlačil krížom cez sieť, ruka sa mu zachytila do sieťoviny, ktorá bola tesne napnutá a sieť ho začala ťahať smerom k bubnu.

Nebol informovaný: Kapitán kvôli hluku nepočul krik a keďže dobre nevidel cez pracovnú palubu, nezastavil ihneď bubon. 
Mladík si zlomil rameno.

NEBEZPEČENSTVÁ
Slabá viditeľnosť z kontrolnej 
pozície.

Hlučné prostredie.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Namontovať miestny núdzový spínač.

Poskytnúť vhodný výcvik a varovať pred nebezpečenstvami.

Sledovať prácu neskúsených členov posádky a pomáhať im.

Dbať na jasnú komunikáciu medzi kormidelňou a posádkou na palube.
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PONAUČENIA

Pokiaľ ide o plavidlo:
 � Ak sa sieťový bubon ovláda z kormidelne, musí z nej byť dobre vidieť na členov posádky, ktorí manipulujú s rybárskym 

výstrojom.

 � Zabezpečiť dobrú komunikáciu medzi kormidelňou a palubou.

 � Ak viditeľnosť z kormidelne nie je dobrá, v blízkosti sieťového bubna treba nainštalovať druhý ovládač, od ktorého má 
obsluha dobrý výhľad.

Pokiaľ ide o posádku:
 � Posádka by nemala manipulovať so sieťami príliš blízko sieťového bubna. Ak je takýto zásah potrebný, poverte ním 

skúseného člena posádky.

 � Núdzový spínač by mal byť nainštalovaný tak, aby naň ľahko dosiahli osoby manipulujúce so sieťou.

 � Bubny by mali mať dostatočnú kapacitu pre siete, ktoré sa na ne ukladajú.

 � Vo fáze konštrukcie plavidla by sa mali plne zvážiť aspekty hlučnosti a osvetlenia.

 � Poučte členov posádky o tom, že z hľadiska bezpečnosti neexistujú zanedbateľné úlohy pri operáciách s rybárskym 
výstrojom.
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10. NEZABUDNITE NA PALIVO | UVIAZNUTIE NA PLYTČINE

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

SKÔR NEŽ VYPLÁVATE, SKONTROLUJTE, ČI MÁTE DOSŤ PALIVA!

Skontrolujte, či palivo vystačí na plánovaný výjazd a či máte rezervu pre prípad, že sa niečo stane a výjazd 
budete musieť predĺžiť. Dbajte na to, aby motor nezostal bez paliva, keď ho budete potrebovať.

NEHODA A NÁSLEDKY
Dvaja kvalifikovaní potápači pracovali na deväťmetrovej lodi. Lovili ulitníky a ručne zbierali rapanu oranžovú, pričom vzduch 
čerpali z povrchu. Ich práca bola namáhavá, ale sezóna sa vyvíjala dobre a predchádzajúci deň vyložili v prístave 300 kg 
ulitníkov. Na ďalší deň sa opäť stretli, opustili prístav o 7.00 h a vyplávali do rybolovnej oblasti vzdialenej asi tri hodiny od 
prístavu.

V nádrži mali palivo na jeden deň, ale na palube sa nachádzala aj rezervná nádrž, ktorá nebola pripojená k motoru. 
Zakotvili plavidlo a pripravili sa na potopenie.

Vždy sa potopil len jeden z nich, zatiaľ čo druhý dodával vzduch. Toho dňa sa očakával silný vietor, a napriek tomu sa po 
niekoľkých hodinách lovu obaja muži rozhodli, že budú loviť na skalnatejšom mieste v blízkosti morského výbežku.

Spálili viac paliva: Trvalo im tri hodiny, než sa tam dostali a pri potápaní sa striedali. O 17.35 h sa zamračilo a na 
mieste, na ktorom sa nachádzali, vial silný vietor. Muž na plavidle signalizoval vzduchovou hadicou mužovi, ktorý sa potopil, 
aby vyplával. V tej chvíli sa zastavil motor, pretože spálil všetko palivo, a kvôli prázdnej nádrži sa do palivového potrubia 
dostal vzduch. Muž na palube naplnil nádrž rezervným palivom, ale motor nenaštartoval, pretože palivové potrubie bolo 
potrebné odvzdušniť.

Ťahanie kotvy: Potápač sa vrátil na povrch a vyliezol späť na loď, ktorú teraz vietor unášal na skalnatý breh. Obaja muži 
sa snažili kotvu skrátiť, ale príliv zosilnel, ťahal kotvu a plavidlo narazilo na skaly. Podarilo sa im vyslať signál SOS pomocou 
VHF vysielacej stanice a vyskočili do mora, aby doplávali na breh. Obaja muži vyviazli bez ujmy!

NEBEZPEČENSTVÁ
Zmeny rybárskeho výjazdu bez náležitého uváženia objemu motorového paliva.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Namontovať mierku úrovne paliva.

PONAUČENIA
 � Palivo pravidelne kontrolujte a zabezpečte, aby ste mali vždy dostatok paliva. (Núdzové volania často vysielajú plavidlá, 

ktoré spália všetko palivo alebo ho majú znečistené.)

 � Pravidelne kontrolujte a čistite palivové filtre.
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11. VYPRÁZDŇOVANIE DREDŽA, PRÍLIŠ ĎALEKÉ NATIAHNUTIE SA! | PÁD CEZ PALUBU

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

STOJTE OBOMA NOHAMI NA PALUBE

Obruby a zábradlia účinne chránia pred pádom cez palubu len vtedy, keď sa všetky operácie dajú 
vykonávať tak, že stojíte oboma nohami na palube.

NEHODA A NÁSLEDKY
Rýchly rybolov: 13-metrové plavidlo s vlečnou sieťou/dredžom s tromi členmi posádky lovilo hrebeňovkovité v zátoke St. 
Brieuc. Podľa riadenia rybárstva v tejto oblasti je rybolov povolený každý deň len na veľmi krátke obdobie, 45 minút, čo si 
vyžaduje veľmi rýchle striedanie vyťahovania dredža/vyprázdňovania/hádzania.

Skladovanie dredžov na zábradlí: V neskoré decembrové ráno plavidlo vlieklo dva dredže „Britton“. Tvoril ich 
kovový rám so zubami, ktoré rozrývali morské dno, a za rámom nasledoval vak obsahujúci hrebeňovkovité. Dredž po 
vytiahnutí na hladinu odsunuli na bočnú stranu plavidla a uložili tak, že opreli zuby hrabáka o vrchnú časť obruby a vak 
s hrebeňovkovitými o vonkajšiu stranu obruby.

Treba sa doďaleka natiahnuť: Keď mal člen posádky vyprázdniť vak, postupoval obvykle tak, že sa vyšplhal na dredže 
a hákom pripevnil zdvíhací drôt na spodnú časť vaku, aby bolo možné zdvihnúť vak a vysypať úlovok na palubu. Osoba, 
ktorá to robila, nebola zabezpečená a ani jednou nohou nestála na pevnej podložke. V dané ráno nečakaný pohyb plavidla 
spôsobil pád muža cez palubu.

Našťastie sa nikto nezranil: Našťastie pri manipulácii s dredžmi mal motor vypnutú spojku a člen posádky mal 
oblečený PFD. Kolegom sa podarilo rýchlo ho vytiahnuť na palubu a nehoda nemala žiadne závažné následky.

NEBEZPEČENSTVÁ
Neexistovali žiadne bezpečné prostriedky na vyprázdnenie vakov.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Poskytnúť primerané prostriedky na zdvíhanie vakov pri vyprázdňovaní.

Nosiť PFD.

PONAUČENIA
 � Ak to umožňuje tvar plavidla a zdvíhacieho výstroja, používajte dredže, ktoré sa vyprázdňujú zo spodnej časti.

 � Ak je možné použiť len dredže, ktoré sa vyprázdňujú z vrchnej časti, zdvíhací povraz by mal byť pripojený od spodnej 
časti vaku k prístupnému miestu na vrchnej časti dredža, aby bolo možné bezpečne pripevniť hákom zdvíhací drôt.

 � Vždy noste vhodný osobný nadnášací prostriedok.  
Na plavidle musí byť nadnášací prostriedok a plán záchrany osoby, ktorá spadne cez palubu.

 � Malo by sa predchádzať požiadavkám riadenia rybolovu, ktoré vytvárajú silný časový tlak a vedú k nadmernému 
zrýchleniu úkonov.
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12. KONTROLA STABILITY | ZATOPENIE, PREVRÁTENIE A SMRŤ

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

JE VAŠE PLAVIDLO STABILNÉ AJ PO USKUTOČNENÍ ZMIEN?

Stabilita plavidla sa zníži po pridaní záťaže nad palubu, či už ide o portálový žeriav, väčší navijak alebo 
sieťový bubon. Podobne prevážanie rybárskeho výstroja na palube, najmä vtedy, keď je uskladnený do 
výšky, zmenší schopnosť plavidla odolať prevráteniu. Vždy myslite na stabilitu plavidla a dajte pozor na to, 
aby sa nad palubou nehromadila zbytočná záťaž.

NEHODA A NÁSLEDKY
Malé plavidlo s košmi: Sklolaminátové plavidlo dlhé 8,29 m pripravené na lov do košov aj vlečnou sieťou lovilo 
s tromi členmi posádky pomocou košov pri pobreží južného Írska. Počasie bolo prijateľné, vietor o sile 4 – 5, s priaznivými 
podmienkami na mori. Približne o 15.00 h, keď už mala posádka vytiahnuté a na palubu prenesené tri rady košov, malo 
plavidlo rozhodiť koše na novom mieste.

„Nakláňa sa!“: Okrem troch radov košov uložených na sebe po troch kusoch na ľavoboku sa na pravoboku nachádzalo 
približne deväť škatúľ krabov uložených na sebe po dvoch alebo po troch. Jeden z členov posádky zakričal, že loď sa 
nakláňa a kapitán vypol motor a vyšiel z kormidelne. Plavidlo sa nakláňalo na ľavý bok a posádka chytila niekoľko košov 
a prehodila ich na pravú stranu v snahe vyrovnať ho. Presunuli asi len štyri koše, keď sa ozvala ďalšia výstraha: – „Pozor, 
hýbe sa!“. Člen posádky stihol vziať z kormidelne dva osobné nadnášacie prostriedky pre seba a pre kapitána. Tretí člen 
posádky už mal PFD na sebe.

Pretočenie: Člen posádky, ktorý mal oblečený PFD, sa oprel o ťahač košov na pravoboku, keďže loď sa pretáčala 
na ľavobok, a dokázal vyliezť na trup lode, pričom sa ani nezamáčal. Spomenul si, že videl kapitána a druhého člena 
posádky v blízkosti kormidelne, keď sa plavidlo prevrátilo a obaja mali cez plecia PFD. Člen posádky sa vynoril na hladinu 
a s pomocou druhého námorníka sa dostal na prevrátený trup, ale kapitána nevideli.

Štyri hodiny na trupe: Obaja členovia posádky sedeli asi štyri hodiny na trupe plavidla, ktoré sa postupne potápalo 
– najskôr sa potopila korma. Približne o 19.00 h sa už nemohli zdržiavať na trupe a museli sa spustiť do vody. Obaja mali 
PFD a navzájom sa zviazali povrazom. Použili tiež niektoré plávajúce časti sietí, aby im pomohli pri nadnášaní. Záchranný 
čln, ktorý bol na plavidle, sa za ten čas neuvoľnil na hladinu.

Pátranie a zachraňovanie: O 17.54 h miestna stanica záchranných člnov informovala námorné záchranné koordinačné 
stredisko, že plavidlo sa nevrátilo. Stredisko vyslalo pátraciu helikoptéru a o 18.08 h vyslalo signál PAN. Signál PAN sa 
zvýšil na stupeň SOS o 18.41 h a celá pátracia a záchranná akcia sa zamerala na oblasť, v ktorej bolo plavidlo naposledy 
videné.

Nájdení rybárskym plavidlom: O 21.34 h rybárske plavidlo spozorovalo dvoch mužov vo vode a vyzdvihlo ich na 
palubu. Následne ich premiestnili do záchranného člna a napokon previezli sanitkou do nemocnice. Bohužiaľ jeden z mužov, 
ktorý bol pri záchrane vo veľmi vážnom stave, nehodu neprežil.

Cez noc: Pátranie po kapitánovi pokračovalo celú noc, ale nenašiel sa. Miesto potopeného plavidla určili podľa olejových 
škvŕn a úlomkov na hladine.

Úmrtie miestneho potápača: O dva dni neskôr prišiel pri hľadaní kapitána o život veľmi skúsený miestny potápač 
z dôvodu úrazu pri potápaní.

Vyzdvihnutie plavidla: Záchranná operácia vyzdvihla plavidlo, aby bolo možné vyšetriť nehodu.
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NEBEZPEČENSTVÁ
Zmeny ovplyvňujúce stabilitu plavidla, ktoré neprešli schválením príslušných orgánov.

Nadmerný počet košov.

Žiadne hydrostatické uvoľňovanie EPIRB a záchranného člna.

Odpojená poplašná signalizácia v útore.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Posúdiť stabilitu plavidla v prípade, že sa uskutočnili nejaké zmeny.

Zabezpečiť bezproblémové uvoľnenie vybavenia na záchranu života.

Nosiť PFD.

Zabezpečiť funkčnosť poplašného zariadenia v útore.

PONAUČENIA
Pokiaľ ide o plavidlo:

Vyšetrovanie dospelo k nasledujúcim záverom:

 � Príčinou prevrátenia bola kombinácia týchto faktorov:

 y preťaženie plavidla ťažkým navijakom, sieťami, vlečným výstrojom, veľkým počtom košov a úlovkom;

 y veľmi zlý profil stability plavidla v čase nehody;

 y posádka nezistila hromadenie vody v strojovni z dôvodu prevádzkových únikov, keďže poplašný systém v útore bol 
odpojený.

 � Plavidlo bolo najskôr podrobené prieskumu o tom, či zodpovedalo írskemu kódexu postupov, a potom sa na ňom 
uskutočnili zmeny. Tieto zmeny však neboli oznámené orgánu, ktorý vykonal prieskum, a tým pádom sa vyskytli 
nebezpečné okolnosti ohrozujúce stabilitu.

 � Pri rýchlom prevrátení nebol čas na vyslanie rádiovej správy, spustenie záchranného člna alebo použitie EPIRB.

 � Keby sa EPIRB a záchranný čln uvoľnili, zachránili by sa ďalšie životy.

 � Všetci členovia posádky, ktorí pracovali na palube, mali mať na sebe nadnášacie prostriedky.
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13. ELEKTRICKÝ SYSTÉM | POŽIAR V STROJOVNI

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

PRIJALI STE NÁLEŽITÉ PROTIPOŽIARNE OPATRENIA?

Sú elektrické zariadenia a vedenie v dobrom stave? Máte namontované detektory dymu a požiaru? 
Vypracovali ste pokyny na hasenie požiaru, nacvičili ste ho a prijali správne opatrenia?

NEHODA A NÁSLEDKY
Čln na lov do prútených košov, dlhý 11,6 metra, prevážal prútené koše na nové miesto. Na palubu už vytiahli 370 prútených 
košov a uskladnili ich tam. Plavidlo bolo pripravené na vyzdvihnutie posledného radu 90 prútených košov, keď sa zistilo, že 
vypukol požiar v strojovni.

Žiadny poplašný systém: Plavidlo nebolo vybavené poplašnou signalizáciou dymu alebo požiaru a požiar zistili, až keď 
dym zo strojovne prenikol do ubytovacích priestorov. Kapitán otvoril kryt strojovne v kormidelni a ocitol sa v oblaku hustého 
a dráždivého dymu, ktorý okamžite naplnil kormidelňu.

Kryt ubytovacieho priestoru ostal otvorený: Kapitán okamžite zatvoril kryt strojovne a dvaja členovia posádky 
opustili ubytovacie priestory cez kormidelňu, nechali však kryt otvorený a kormidelňa sa ďalej plnila dymom. To znemožnilo 
kapitánovi použiť VHF vysielaciu stanicu a dostať sa k poplašným svetliciam.

Opustenie lode: Kapitán si nebol istý rozsahom požiaru, domnieval sa však, že ho nezvládne. Veľmi ho znepokojovali 
plynové fľaše, ktoré boli uložené na palube nad ohňom, nemohol ich však odniesť inam, pretože mu prekážali prútené koše, 
ktoré boli naukladané okolo kormidelne. Záchranný čln sa nachádzal na vrchu kormidelne a posádka sa musela vyšplhať 
na hromadu prútených košov a zložiť ho. Našťastie more bolo pokojné a podarilo sa im to bez pádu. Záchranné vesty mali 
uložené v ubytovacích priestoroch a nemohli sa k nim dostať kvôli dymu.

Kontaktovanie pobrežnej stráže: Kapitán sa pokúsil dostať ešte raz do kormidelne, aby použil rádiostanicu, ale dym 
mu v tom zabránil. Našťastie bol schopný použiť svoj mobilný telefón, kontaktovať pobrežnú stráž a oznámiť jej, že on 
a dvaja členovia posádky prechádzajú na záchranný čln.

Záchrana rybárskym plavidlom: Pobrežná stráž upozornila rybárske plavidlá v okolí a plavidlo, ktoré sa nachádzalo 
v blízkej oblasti, rýchlo vyzdvihlo všetkých troch mužov. Plavidlo s prútenými košmi bolo odtiahnuté do prístavu. Tam sa naň 
nalodili miestni hasiči a uhasili požiar.



S
T

R
A

N
A

 1
1

4 
M

O
D

U
L 

IV
 •

 S
KU

TO
ČN

É 
PR

ÍP
AD

Y

NEBEZPEČENSTVÁ
Zle udržiavaný elektrický systém.

Žiadne poplašné systémy na signalizáciu dymu alebo požiaru.

Ponechanie otvorených krytov.

Obmedzený prístup k záchrannému člnu.

Nefunkčný systém ostrekovania.

Posádka nebola oboznámená s umiestnením hasiacich prístrojov.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Zabezpečiť, aby posádka bola informovaná o tom, ako sa má postupovať v núdzových situáciách a aby absolvovala výcvik.

Vypracovať správny plán údržby.

Nosiť PFD.

PONAUČENIA
 � Vyšetrovanie ukázalo, že požiar pravdepodobne spôsobila porucha elektrického zariadenia a preťaženie viedlo ku 

vznieteniu kabeláže na drevenej priečke medzi strojovňou a ubytovacími priestormi.

 � Zistilo sa, že elektrické systémy na plavidle boli v zlom stave.

 � Keby bol v strojovni namontovaný systém zisťovania požiaru/dymu, požiar by bol pravdepodobne zistený skôr a bol by 
čas na jeho uhasenie.

 � Otvorený kryt ubytovacích priestorov umožnil dymu naplniť kormidelňu, čo bránilo v prístupe k rádiostanici.

 � Nemožno sa spoliehať na upozornenie záchrannej služby mobilným telefónom, keďže často nie je k dispozícii signál.

 � V strojovni bol nainštalovaný systém ostrekovania vodou, ale kapitán ani posádka nevedeli, ako sa obsluhuje.

 � Vodu do ostrekovača privádzalo čerpadlo na umývanie paluby vybavené ventilom s možnosťou prepnutia ostrekovača 
alebo umývania paluby. Rúčka ventila však bola uložená v ubytovacích priestoroch a zistilo sa, že ventil bol zadretý 
v polohe na umývanie paluby.

 � Množstvo prútených košov naukladaných na plavidle bránilo v prístupe k ventilu ostrekovača i plynovým fľašiam 
a veľmi komplikovalo spustenie záchranného člna na vodu.

 � Množstvo prútených košov prevážaných na plavidle a naukladaných do výšky by závažným spôsobom ohrozilo stabilitu 
plavidla.

 � Záchranné vesty by sa mali skladovať tak, aby boli ľahko dostupné v núdzových situáciách.

 � Pri práci na palube sa musia nosiť osobné nadnášacie prostriedky.

 � Kapitán a posádka boli na plavidle nováčikmi a neboli oboznámení s jeho usporiadaním. Mali spoločne prebrať možné 
núdzové situácie a ubezpečiť sa, že vedia presne, aké zariadenia sú k dispozícii a kde sú umiestnené.

 � Mal sa uskutočniť výcvik s cieľom preveriť, či je všetko v prevádzkyschopnom stave a všetky osoby vedia, čo majú robiť.

 � Malo sa vypracovať posudzovanie rizika.
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14. STE SÁM ČI SAMA NA RYBÁCH? – DÁVAJTE SI POZOR!

NEČAKAJTE NA TVRDÉ PONAUČENIE

NIKTO VÁM NEPOMÔŽE – JE TO LEN NA VÁS! 
BUĎTE PRIPRAVENÍ A PRIPRAVTE SA DOBRE!

Prácu bez prítomnosti iných osôb nikdy nemožno považovať za bezpečnú, ale ak ju skutočne musíte 
vykonať, pripravte sa a vybavte si plavidlo tak, aby bolo čo najbezpečnejšie.
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14.1. UVIAZNUTIE POD NAVIJAKOM | TELESNÉ ZRANENIA

NEHODA A NÁSLEDKY
Drevené plavidlo s dĺžkou 9,98 metra lovilo krevety vlečnou sieťou, keď sa veľmi skúsený kapitán, ktorý pracoval na 
plavidle sám, zachytil do navijaka.

Dispozičné riešenie: Plavidlo malo kormidelňu vpredu a navijak a sieťový bubon boli namontované nad ňou a otočené 
k jej zadnej časti, pričom ovládače sa nachádzali na prednej strane navijaka. Navijak poháňal samostatný naftový motor.

Druhé vyťahovanie: Kapitán stále triedil úlovok z prvého vytiahnutia a zároveň začal znova vyťahovať sieť. Nastavil 
navijak na vyťahovanie a vrátil sa zaň, aby dokončil ukladanie úlovku do škatúľ.

Stratil rovnováhu nad škatuľou s rybami a spadol na lano na ľavej strane. Rukáv jeho nepremokavého oblečenia sa 
zachytil do spájacieho závesu na lane a zatiahol ho do navijaka. Rukáv sa zachytil do lana na navijaku od zápästia po krk. 
Kapitán zostal pritlačený k palube pod navijakom, ale našťastie zaťaženie navijaka zastavilo malý motor, ktorý ho poháňal, 
a kapitán zostal vo veľkých bolestiach uväznený pod navijakom.

Strávil tak deväť hodín. Začalo sa stmievať a on si uvedomil, že plavidlo by mohlo naraziť na skaliská. Neprichádzala 
žiadna pomoc, a tak sa v zúfalstve znova pokúsil o oslobodenie. Napokon sa mu podarilo roztrhnúť nepremokavé oblečenie 
a uvoľniť najskôr hlavu a potom zvyšok tela. Mal zranené plece, tvár a rebro, ale dostal sa do kormidelne a privolal pomoc.

Priplával záchranný čln s lekárom a onedlho dopravil kapitána do nemocnice. Následne sa úplne zotavil.
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14.2. CHÝBAJÚCI KAPITÁN

NEHODA A NÁSLEDKY
Plavidlo na lov do košov dlhé 6,24 metra obsluhoval jediný člen posádky – kapitán so 17-ročnou praxou v tomto druhu 
rybolovu. Plavidlo lovilo na východnom pobreží Škótska a používalo skupiny alebo rady 20 košov. Plavidlo opustilo prístav 
o 7.30 h na bežný denný rybolov. Kapitán o 9.30 h hovoril prostredníctvom stanice VHF so svojou manželkou a to bol 
posledný kontakt s plavidlom.

Znepokojená manželka: Neskoro popoludní, keď sa rybár nevrátil, manželka kontaktovala ďalšieho rybára a spýtala 
sa ho, či niečo nevie. Snažili sa kontaktovať plavidlo prostredníctvom stanice VHF i mobilného telefónu a potom upozornili 
pobrežnú stráž.

Spozorovanie svetla: Rybár uviedol, že videl svetlo východným smerom, ktoré sa vydal preskúmať a vyslali tam tiež 
záchranný čln. Išlo o stratené plavidlo, ale nikto nebol na palube.

Zakotvené pomocou košov: Kôš sa zasekol na ľavej okrajnici pred kormidelňou a povraz z koša viedol priamo do vody. 
Rybár vytiahol povraz na svoje plavidlo a spolu s ním 17 košov, ktoré boli vo vode. Telo kapitána však povraz nezachytil.

Pátranie pokračovalo: Plavidlo dopravili späť do prístavu a pátranie po kapitánovi pokračovalo do 23.00 h a obnovilo sa 
na ďalší deň až do ukončenia o 16.00 h.

Telo kapitána sa doteraz nenašlo. Obvykle nenosil záchrannú vestu ani žiadny iný osobný nadnášací prostriedok.

PONAUČENIA
 � Obe nehody poukazujú na najväčšie nebezpečenstvo pri samostatnej plavbe: na lodi nie je nikto, kto by poskytol pomoc 

a nikto nevie o tom, že pomoc potrebujete. Všetko je len vo vašich rukách!

 � Kapitán uväznený pod navijakom mal veľké šťastie, že prežil a mohol opísať, čo sa stalo.

 � Nastavenie navijaka na vyťahovanie a pokračovanie v triedení úlovku mu síce ušetrilo čas, ale zároveň ho dostalo do 
polohy, z ktorej nebol schopný rýchlo dosiahnuť na ovládače, keby to bolo potrebné.

 � Paluba bola zastavaná škatuľami na triedenie úlovku a to spôsobilo, že stratil rovnováhu.

 � Pokiaľ ide o druhú nehodu, nevieme, čo sa stalo, predpokladá sa, že kapitán spadol alebo ho zrazil cez palubu kôš pri 
hádzaní.

VŽDY SA VYDAJTE NA RYBOLOV S ĎALŠOU OSOBOU. AK SA ROZHODNETE PRE 
SAMOSTATNÝ VÝJAZD, PRIJMITE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.





!

Modul V • Posudzovanie rizika

1. ÚVOD

2. ZÁKLADNÉ POJMY

3. PÄŤ KROKOV PRI POSUDZOVANÍ RIZIKA NA PLAVIDLE

4. KONCEPCIA BEZPEČNOSTI PRE BEZPEČNOSŤ PLAVIDLA

5. ZÁPIS POSUDZOVANIA RIZIKA

6. POKYNY PRE MINIMÁLNE POSUDZOVANIE RIZIKA
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1. ÚVOD

POSUDZOVANIE RIZIKA

Prečo je potrebné? V záujme zaistenia bezpečnosti práce je nutné zamyslieť sa nad možnými 
nebezpečenstvami alebo rizikami a pokúsiť sa zabrániť im alebo sa pred nimi chrániť. 
Tento postup sa nazýva posudzovanie rizika a neformálne prebieha neustále: pri 
rozhodovaní a „zvažovaní“ pracovnej úlohy. Formálne posudzovanie rizika sa vyžaduje 
v európskej rámcovej smernici a v jednotlivých krajinách boli prijaté právne predpisy, 
ktorými sa stanovuje záväzné posudzovanie rizika na všetkých pracoviskách vrátane 
rybolovu.

Kto je zodpovedný za 
posudzovanie rizika?

V pracovných situáciách, keď sú osoby zamestnané, zamestnávateľ zodpovedá za 
zaistenie bezpečnosti pracoviska a musí vypracovať posudzovanie rizika s cieľom 
skontrolovať a overiť bezpečnosť pracoviska.

Kto zodpovedá za 
posudzovanie rizika na 
vašom rybárskom plavidle?

V prípade rybolovu je pracoviskom plavidlo a kapitán je často zamestnávateľom. 
Kapitán nemusí byť vlastníkom plavidla. V takom prípade je za vypracovanie 
posudzovania rizika zodpovedný vlastník plavidla. Najvhodnejšou osobou na 
vypracovanie posudzovania rizika je kapitán ako osoba zodpovedná za prevádzku 
plavidla, ale celkovú zodpovednosť má ten, kto kontroluje riadenie plavidla, teda 
vlastník.

Je rybár, ktorý získava 
podiel z výnosov plavidla, 
zamestnanec?

V mnohých prípadoch rybári pracujú na plavidle na základe dohody o podiele na 
výnosoch plavidla. Môžu byť považovaní za zamestnancov z hľadiska vnútroštátnych 
právnych predpisov členských štátov EÚ na účely bezpečnosti a ochrany zdravia. Bez 
ohľadu na ich klasifikáciu v rámci vnútroštátnych právnych predpisov je osvedčeným 
postupom považovať ich za zamestnancov na účely bezpečnosti a ochrany zdravia, 
preto by sa na nich mali vzťahovať všetky preventívne a ochranné opatrenia prijaté 
osobou/organizáciou, ktorá má rozhodujúci podiel v plavidle. Táto osoba/organizácia 
musí zabezpečiť vypracovanie posudzovania rizika.

Samostatne pracujúci 
rybár (samostatne 
zárobkovo činný)

Ak vlastníte plavidlo a sami na ňom pracujete, musíte tiež vypracovať posudzovanie 
rizika. Ak však prevádzkujete plavidlo pre inú osobu, ktorá dané plavidlo vlastní, za vaše 
pracovisko zodpovedá vlastník a on musí vypracovať posudzovanie rizika.

Teda ešte raz: ak ide o vaše plavidlo a pracujete na ňom len vy, posudzovanie rizika je 
povinné len pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť každej osoby, ktorá sa prípadne 
bude podieľať na údržbe plavidla alebo cez vaše plavidlo len prejde na iné plavidlo. Ak 
pracujete sami, je dôležité, aby ste sa zamysleli na bezpečnostnými opatreniami (pozri 
modul I, oddiel 18).
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2. ZÁKLADNÉ POJMY

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY POSUDZOVANIA RIZIKA

Posudzovanie rizika môže byť buď zložité, alebo celkom jednoduché a zmysluplné, a to vzhľadom na 
konkrétnu situáciu. Rybolov je nebezpečná pracovná aktivita, keďže sa jej vykonávanie uskutočňuje na 
mori. Posudzovanie rizika však musí byť jednoduché a zrozumiteľné. V jednoduchom posudzovaní rizika sa 
používajú rôzne pojmy, ktoré sú uvedené nižšie.

NEBEZPEČENSTVO

ČOKOĽVEK, ČO BY MOHLO SPÔSOBIŤ UJMU

Za nebezpečenstvo sa dá považovať takmer všetko, no len rozumný prístup nám umožní rozlíšiť 
skutočné nebezpečenstvo od extrémnych možností.

Môže ísť o:
 � prekážku, o ktorú môže niekto zakopnúť,

 � klzkú podlahu na palube,

 � chýbajúce zábradlie,

 � ponechanie otvoreného krytu,

 � obsluhu navijaka, ktorá nevidí na členov posádky manipulujúcich s rybárskym výstrojom,

 � možnosť pádu cez palubu,

 � manipuláciu s úlovkom,

 � slabé osvetlenie v strojovni,

 � spánok pri riadení plavidla,

 � vysokú hladinu hluku,

 � neskúseného člena posádky,

 � prevážanie veľkého množstva výstroja na palube.

RIZIKO

KOMBINÁCIA SPÔSOBU, AKÝM PRAVDEPODOBNE DÔJDE K UJME A MOŽNÉHO 
STUPŇA JEJ ZÁVAŽNOSTI
Ide o udalosť, ktorá má veľmi vážne následky vedúce k trvalým následkom alebo úmrtiu. Aj keby takáto udalosť bola málo 
pravdepodobná, predstavuje vážnejšie riziko než udalosť, ktorá je pravdepodobná, ale nespôsobí príliš veľkú ujmu. Musíte si 
uvedomiť vážne riziká.
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NÁSLEDOK

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽE NEBEZPEČENSTVO SPÔSOBIŤ SPÔSOBÍ UJMU A KTO MÔŽE 
TÚTO UJMU UTRPIEŤ?
Dôsledky môžu byť rôzne: pošmyknutie, zakopnutie či pád môžu spôsobiť zopár pomliaždenín, ale aj smrť.

Musíte sa zamyslieť nad tým, čo je reálne možné: zakopnutie v blízkosti navijaka by napríklad mohlo viesť k pádu osoby na 
navijak.

Na malom rybárskom plavidle je pravdepodobné, že riziko sa bude týkať celej posádky. Môže sa však 
týkať len jednej osoby, ktorá pracuje na určitom mieste, napríklad technika.

Nebezpečenstvo na palube však môže ohroziť každého, kto prechádza cez palubu vrátane členov 
posádky z iných plavidiel.

KONTROLNÉ OPATRENIE

AKÝM SPÔSOBOM SA DAJÚ ZNÍŽIŤ RIZIKÁ?
Aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté? Môže ísť o:

 � zábradlia;

 � chrániče;

 � ochranné prostriedky;

 � pokyny;

 � výcvik;

 � rôzne pracovné metódy;

 � lepší výstroj;

 � profesionálnu kontrolu stability

 � atď.

ĎALŠIE OPATRENIA

OPATRENIA, KTORÉ MÁTE V ÚMYSLE PRIJAŤ S CIEĽOM ZNÍŽIŤ ZVYŠNÉ RIZIKÁ
Po tom, ako zvážite nebezpečenstvo a prijmete kontrolné opatrenia (bezpečnostné záruky), ktorých cieľom je zmierniť 
nebezpečenstvo alebo sa pred ním chrániť, musíte posúdiť, či ešte existuje nejaké riziko a či je dôvodom pre ďalšie kroky.

POSUDZOVANIE RIZIKA – PREDMET

Predmetom posudzovania rizika je zaistiť bezpečnosť pracoviska pre všetky dotknuté osoby.



S
T

R
A

N
A

 1
2

3
M

O
D

U
L 

V
 •

 P
O

SU
D

ZO
VA

N
IE

 R
IZ

IK
A

3. PÄŤ KROKOV PRI POSUDZOVANÍ RIZIKA NA PLAVIDLE

KROK 1  � Prejdite sa po plavidle a zostavte zoznam nebezpečenstiev, ktoré na ňom hrozia.

 � Preverte všetky riziká uvedené v jednotlivých moduloch tejto príručky.

 � Zapojte posádku do zisťovania nebezpečenstiev.

Zamyslite sa nad bezpečnosťou každej 
osoby

Identifikujte nebezpečenstvá na vašom 
plavidle

KROK 2  � Zamyslite sa nad všetkými pravdepodobnými možnosťami, ako sa to stane.

 � Nezabudnite na mladých alebo neskúsených členov posádky.

Nebol niekto neinformovaný o možnom 
nebezpečenstve?

Stanovili sa následky, ktoré môžu spôsobiť 
ujmu a akým spôsobom?

KROK 3  � Predchádzajte rizikám. Vyhodnoťte všetky riziká, ktoré nie je možné vylúčiť.

 � Osvojte si osvedčený postup a dodržiavajte schválené normy (napr. vnútroštátne právne predpisy).

Sú prijaté opatrenia dostatočné 
a opodstatnené?

Zhodnoťte riziko – sú súčasné kontrolné 
opatrenia primerané?

KROK 4  � Posudzovanie rizika si zapíšte a sprostredkujte všetkým členom posádky.

 � Použite jednoduchý formulár a dodržujte štruktúru uvedenú v tejto príručke.

Nezaoberajte sa banálnymi rizikami, ale 
zamerajte sa na závažné riziká.

Svoje zistenia si zaznamenajte!

KROK 5  � K posudzovaniu rizika treba pristúpiť aspoň raz za rok.

 � Okamžité preskúmanie je nutné, ak sa urobili zmeny na plavidle, ak zavádzate nový spôsob rybolovu 
alebo ak sa zmenila posádka.

 � Napíšte samostatné posudzovanie rizika pre osobitné prípady (napr. mladí ľudia, osoby so zdravotným 
postihnutím, tehotné ženy).

Čím skôr preskúmate posudzovanie rizika, 
tým lepšie!

Preskúmajte posudzovanie rizika a podľa 
potreby ho zmeňte.
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4. KONCEPCIA BEZPEČNOSTI PRE BEZPEČNOSŤ PLAVIDLA

KONCEPCIA BEZPEČNOSTI
Vypracovanie súdržnej celkovej koncepcie bezpečnosti nie je len zákonnou požiadavkou podľa právnych predpisov EÚ, ale 
aj dôležité preventívne bezpečnostné opatrenie.

Nasledujúci príklad je ukážkou takejto koncepcie. Je dôležité vypracovať podobný dokument, ktorý preukazuje pozornosť 
venovanú bezpečnosti plavidiel a stanovuje osobu zodpovednú za dodržiavanie stratégie a informovanie o nej.

PRÍKLAD STRATÉGIE BEZPEČNOSTI
„Vyhlásenie o stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia“

Toto vyhlásenie o stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia sa týka plavidla:

Cieľom vyhlásenia o všeobecnej stratégii je:
 � zabezpečiť primeranú kontrolu zdravotných a bezpečnostných rizík vyplývajúcich z našej pracovnej činnosti;

 � diskutovať s našimi pracovníkmi/posádkou o otázkach, ktoré ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie;

 � poskytnúť a udržiavať bezpečné pracovisko a výstroj;

 � zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s látkami a ich používanie;

 � poskytnúť informácie, pokyny a dohľad nad pracovníkmi/posádkou;

 � zabezpečiť spôsobilosť všetkých pracovníkov/členov posádky na plnenie určených úloh a poskytnúť im primeranú 
odbornú prípravu;

 � zabrániť nehodám a prípadom zhoršenia zdravotného stavu súvisiaceho s prácou;

 � zachovávať bezpečnosť a zdravé pracovné podmienky a podľa potreby pravidelne skúmať a revidovať túto koncepciu.

Podpis:

Dátum:
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5. ZÁPIS POSUDZOVANIA RIZIKA

ODPORÚČANIA NA VYPLNENIE FORMULÁRA
Identifikácia nebezpečenstva: Zvykne sa zapojiť posádku do obhliadky plavidla a diskutovať o jeho nebezpečných 
priestoroch.

Súvisiace riziko: Každé nebezpečenstvo má aspoň jedno riziko, najčastejšie je ich však viacero. Riziko je spôsob, akým 
môže nebezpečenstvo poškodiť posádku a plavidlo.

Kontrolné opatrenia: Hlavným cieľom posudzovania rizika je znižovanie rizík a jeho najdôležitejšou časťou je 
vykonávanie kontrolných opatrení.

Kontroly by sa mali zamerať na nasledujúce oblasti:
Chrániče: Môžu byť buď fyzické alebo pomyselné. Napríklad ochranný kryt stroja je fyzický chránič a bezpečný priestor, na 
ktorom stojí posádka pri vyťahovaní výstroja, je pomyselný chránič.

Výcvik a postupy: Cieľom tohto druhu kontroly je zabezpečiť, aby každý pracoval bezpečne a mal dostatočný výcvik. Ako 
kontrolné opatrenie v tejto oblasti môžete využiť kontrolné zoznamy.

Osobné ochranné prostriedky (PPE): Nosenie ochranného odevu taktiež umožňuje bezpečnejšie prevádzkovanie 
výstroja. Napríklad rukavice slúžia na udržiavanie rúk v teple a zachovanie ich ohybnosti a okuliare umožnia sledovať 
postup pracovnej úlohy.

Značky: Značky nie sú určené len na čítanie. Napríklad označenie paluby žiarivou farbou môže signalizovať, že na danom 
mieste sa nemá stáť. Jasnej a viditeľnej prekážke vo výške hlavy sa vyhnete ľahšie než v prípade, že by bola tmavá.

Číslo strany: Použite príručku ako referenciu na výber odporúčaných kontrolných opatrení a uveďte číslo strany v žltom 
stĺpci.

Upozornenie: Upozorňujeme, že tento a ďalšie listy obsiahnuté v príručke nepredstavujú konečný postup, ako musíte vypracovať 
vaše posudzovania rizika. Jednotlivé listy vám však môžu pomôcť zamerať sa na riziká a odhadnúť ich dôsledky. Odporúčame 
vám, aby ste si listy prispôsobili a vyplnili podľa vlastných konkrétnych potrieb.
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6. POKYNY PRE MINIMÁLNE POSUDZOVANIE RIZIKA

POZNÁMKA NA ÚVOD:
V tomto oddieli je uvedený príklad kontrolného zoznamu a usmernenia pre posudzovanie rizika na konkrétnom plavidle. 
Uvádzame príklady šestnástich oblastí, úloh, činností (pozri nasledujúce tabuľky). Použite kontrolný zoznam a usmernenie, 
ktoré vám pomôžu vypracovať posudzovanie rizika pre vaše plavidlo a spôsob, akým ho prevádzkujete.

Pouvažujte nad každým „Možným nebezpečenstvom“ a ak sa vás netýka, označte ho „X“.

Po vypracovaní posudzovania rizika napíšte do poľa znak „√“.

Prázdne pole znamená, že posudzovanie si vyžaduje pozornosť.

Nezabudnite, že posudzujete situáciu na svojom vlastnom plavidle a že vaše primerané kontrolné opatrenia sa môžu líšiť 
od opatrení navrhovaných v tejto príručke.

PRIESTOR ÚLOHA ČINNOSŤ

Plavidlo Kormidelňa Lov rýb vlečnými sieťami

Posádka Ubytovacie priestory/kuchyňa Lov do košov 

Núdzové postupy Strojovňa Lov pomocou siete/lovnej šnúry/
prívlačou 

Nalodenie sa a odchod 
z plavidla Manipulovanie s úlovkom Lov pomocou dredža a vlečnej 

siete s rozperným rahnom 

Odev Zamotaný výstroj a opravy 
výstroja Práca na plavidle 

Údržba 
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POSUDZOVANIE RIZIKA ZALOŽENÉ NA PRÍRUČKE

 Posúdil(a)

 Vystavené

 Neuplatňuje sa

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO KONTROLNÉ OPATRENIA STRANA 
Č.

Nalodenie sa a odchod 
z plavidla

Utopenie sa – pád do vody

Zranenie – pád z rebríka 

Vždy postupujte rozvážne a 
dbajte na to, aby sa okolo vás 
vždy niekto zdržoval.

Pokazené rebríky/poruchy 
osvetlenia nahláste prístavným 
orgánom.

Pracujte v skupinách.

Používajte PFD/záchrannú 
vestu.

37

Hluk
Strata sluchu vedúca 
k hluchote

Používajte chrániče sluchu.

Skráťte čas vystavenia.
54

Hádzanie (lov do košov)

Utopenie sa – stiahnutie cez 
palubu

Zranenie – zachytenie sa do 
povrazu/úder košom

Naplánujte bezpečný systém 
práce.

Zdržujte sa v dostatočnej 
vzdialenosti od pohybujúcich 
sa povrazov.

Pripravte si nôž na prípadný 
zásah v núdzovej situácii.

Používajte PFD/záchrannú 
vestu.

76

Navijaky a laná (lov 
pomocou dredža 
a vlečnej siete 
s rozperným rahnom)

Rozdrvenie – zatiahnutie do 
navijaka

Rezné rany/trhliny z dôvodu 
rozstrapateného/skrúteného 
lana 

Pred použitím vyskúšajte 
núdzový spínač.

Vyskúšajte komunikáciu medzi 
ovládačmi navijaka a palubou.

Skontrolujte, či lano nie je 
rozstrapatené/skrútené.

Zdržujte sa v bezpečnej 
vzdialenosti.

88
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POSUDZOVANIE RIZIKA ZALOŽENÉ NA PRÍRUČKE

 Posúdil(a)

 Vystavené

 Neuplatňuje sa

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO KONTROLNÉ 
OPATRENIA

STRANA 
Č.

Strata stability 31

Všeobecné pracovné priestory 33

Hliadkovanie 34

Ubytovacie priestory a kuchyňa 35

Strojovňa/uzavreté priestory 36

Nalodenie sa a odchod z plavidla 37

Rybárska plavba 38

Zamotaný výstroj a opravy výstroja 39

Údržba 40

Operácie na brehu 41

Operácie pri vylodení 42

Práca bez pomoci iných 43
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POSUDZOVANIE RIZIKA ZALOŽENÉ NA PRÍRUČKE

 Posúdil(a)

 Vystavené

 Neuplatňuje sa

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO KONTROLNÉ 
OPATRENIA

STRANA 
Č.

Nezodpovedné správanie 46

Spôsobilosť posádky 47

Obavy a kompetencie 48

Mladé osoby 49

Jazykové a kultúrne otázky 50

Osobná ujma 52

Muž cez palubu 53

Hluk 54

Vystavenie slnečnému žiareniu 57

Vystavenie chladu 58

Zlý zdravotný stav 59

Stres a únava 60
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POSUDZOVANIE RIZIKA ZALOŽENÉ NA PRÍRUČKE

 Posúdil(a)

 Vystavené

 Neuplatňuje sa

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO KONTROLNÉ 
OPATRENIA

STRANA 
Č.

Ujma na zdraví 61

Pošmyknutia, zakopnutia a pády 62

Manipulovanie s úlovkom 63

Spracovanie úlovku 64

Chemické a biologické nebezpečenstvá 65

Spôsobilosť pre výkon činnosti 66

Zranenia a ochorenia 67

(Lov rýb vlečnými sieťami)
• navijaky, laná
• vlečné reťaze

72

(Lov rýb vlečnými sieťami)
• dvíhanie vaku
• sieťové bubny atď.

73

Lov do košov
• dispozičné riešenie a systém

75

Lov do košov
• hádzanie

76

Lov do košov
• vyťahovanie

77



S
T

R
A

N
A

 1
3

1
M

O
D

U
L 

V
 •

 P
O

SU
D

ZO
VA

N
IE

 R
IZ

IK
A

POSUDZOVANIE RIZIKA ZALOŽENÉ NA PRÍRUČKE

 Posúdil(a)

 Vystavené

 Neuplatňuje sa

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO KONTROLNÉ 
OPATRENIA

STRANA 
Č.

Lov do košov
• kladka lodného žeriava
• vyprázdňovanie a vkladanie návnady

78

Lov do košov
• uskladnenie úlovku

78

Lov pomocou siete/lovnej šnúry/prívlačou
• uskladnenie výstroja
• stabilita

81

Lov pomocou siete/lovnej šnúry/prívlačou
• hádzanie sietí a šnúr

82

Lov pomocou siete/lovnej šnúry/prívlačou
• vyťahovanie

83

Lov pomocou siete/lovnej šnúry/prívlačou
• odoberanie rýb
• nasádzanie návnady na lovnú šnúru

84

Lov pomocou siete/lovnej šnúry/prívlačou
• lov prívlačou
• mechanizované systémy

85

Lov pomocou dredža a vlečnej siete 
s rozperným rahnom
• stabilita
• prekážky na morskom dne

86

Lov pomocou dredža a vlečnej siete 
s rozperným rahnom
• navijaky
• laná 

88

Lov pomocou dredža a vlečnej siete 
s rozperným rahnom
• manipulovanie s výstrojom

89

Vaková sieť
• pomocný čln

90

Vaková sieť
• zdvíhanie
• navijaky, ťahače, žeriavy
• povrazy a zdvíhacie zariadenie

92
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POSUDZOVANIE RIZIKA ZALOŽENÉ NA PRÍRUČKE

 Posúdil(a)

 Vystavené

 Neuplatňuje sa

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO KONTROLNÉ 
OPATRENIA

STRANA 
Č.

Vaková sieť
• uskladnenie úlovku

93

Vaková sieť
• stabilita plavidla

93

Vaková sieť
• voľný pohyb plavidla

93
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Modul VI • Dodatočné informácie

1 • Osobné nadnášacie prostriedky

VAŠA ŠANCA 
NA PREŽITIE

1.1. ÚVOD

1.2. ČO JE V SÚČASNOSTI K DISPOZÍCII?

1.2.1. VESTY ALEBO TEPLÉ VESTY

1.2.2. PRACOVNÉ VESTY

1.2.3. NADNÁŠACIE HREJIVÉ OBLEKY

1.2.4. NAFUKOVACIE ZÁCHRANNÉ VESTY

1.2.5. ZÁCHRANNÉ VESTY

1.2.6. NEPREMOKAVÉ ODEVY

1.3. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
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1.1. ÚVOD

OSOBNÝ NADNÁŠACÍ PROSTRIEDOK (PFD)
Odev alebo zariadenie, ktoré (pokiaľ sa správne nosí) umožní používateľovi, aby sa do určitej miery nadnášal, čím sa zvýši 
pravdepodobnosť prežitia. Pojmy záchranná vesta a PFD sa často považujú za zameniteľné. Treba však zdôrazniť, že 
účelom záchrannej vesty je obrátiť tvárou nahor osobu, ktorá spadla do vody a je v bezvedomí.

VZTLAK
Vztlak sa meria v newtonoch (N) a presnejšie vyjadruje schopnosť PFD udržať osobu na vode. 10 newtonov sa rovná 
približne 1 kilogramu flotácie.

Vztlak sa dosahuje prevažne dvoma spôsobmi:

1. Inherentný vztlak, ktorý sa dosahuje použitím vztlakových materiálov, ako je napríklad pena s uzavretými pórmi 
obsiahnutá vo výplni odevu. Sila nadnášania závisí od objemu peny, a preto si dosiahnutie dostatočného nadnášania 
vyžaduje veľký objem materiálu, čo vedie k neforemnosti odevu. Prostriedky s inherentným vztlakom pravdepodobne 
poskytnú úroveň vztlaku 50 – 80 N, ktorá je úplne spoľahlivá.

2. Nafukovací vztlak, ktorý sa dosiahne nafúknutím váčku, zvyčajne malou nádobkou obsahujúcou oxid uhličitý 
(CO2). Nafukovanie sa dá aktivovať ručne zatiahnutím za šnúrku alebo automaticky pri ponorení prostriedku do vody. 
Nafúknutie je tiež možné dosiahnuť fúkaním do náustka. Nafukovacie prostriedky dokážu zabezpečiť vysokú úroveň 
vztlaku, musia sa však pravidelne kontrolovať a opravovať, aby boli spoľahlivé.

Existujú štyri európske normy pre PFD, ktoré musia mať značku CE (EN393-399). Tieto normy nedávno nahradila 
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a sú známe ako ISO 12402. Na nasledujúcom grafe je uvedený obrazový 
symbol a prehľad kategórií vztlaku.

VI-1. Úrovne vztlaku pre PFD (spracované podľa RNLI).

Pre zdatných plavcov v blízkosti 
brehu či pobrežia alebo 
s blízkou pomocou. Minimálny 
objem, ale obmedzené 
použitie v rozbúrenej vode. 
Nemožno predpokladať, že 
používateľ bude v bezpečí dlhší 
čas. Nedostatočný vztlak na 
ochranu osôb, ktoré si nedokážu 
pomôcť samé. Vyžaduje si 
aktívne zapojenie používateľa 
a pravdepodobne vo vode 
neprevráti osobu z polohy 
tvárou nadol.

Odporúča sa pre osoby 
v pokojných vodách 
s dohľadom. Nemusí 
mať dostatočný vztlak 
na ochranu osoby, ktorá 
si nedokáže pomôcť 
sama a neprevráti osobu 
v bezvedomí na chrbát, 
najmä ak má na sebe ťažké 
oblečenie.

Na všeobecné použitie 
na voľnom mori 
a za nepriaznivých 
poveternostných podmienok. 
Obráti osobu v bezvedomí 
do polohy, ktorá je bezpečná 
pre dýchacie cesty 
a nevyžaduje od používateľa 
žiadne ďalšie kroky na 
udržanie tejto polohy.

Predovšetkým na použitie 
na mori a osobami, ktoré 
nesú značnú záťaž, a preto 
potrebujú dodatočný vztlak. 
Rovnako pre osoby oblečené 
do odevu, ktorý zachytáva 
vzduch a ktorý môže 
negatívne ovplyvniť funkciu 
samostatného vzpriamenia 
vesty. Dizajn umožňuje 
plávanie používateľa 
s ústami a nosom nad 
vodou.

50 100 150 275

ZÁCHRANNÉ VESTYPFD
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1.2. ČO JE V SÚČASNOSTI K DISPOZÍCII?

Na trhu je k dispozícii veľa výrobkov, ktoré možno považovať za osobné nadnášacie prostriedky (PFD). Každý z nich má svoje 
výhody aj nevýhody, ktoré treba zvážiť a vybrať taký PFD, ktorý najlepšie vyhovie konkrétnym pracovným požiadavkám.

1.2.1. VESTY ALEBO TEPLÉ VESTY

Rybári ich prednostne vyhľadávajú, keďže sa ľahko nosia, sú pohodlné a vyzerajú ako bežné odevy. Majú výplň z nadnášacej 
peny so vztlakom 50 – 70 N, ktorá stačí na udržanie osoby nad vodou, ale neudrží ju tvárou nahor, pokiaľ upadne do bezvedomia. 
Obvykle sa zapínajú na zips, majú dostatočne veľké a užitočné vrecká a primeranú cenu. Mnohí kapitáni ich považujú za ideálny 
odev do kormidelne, pre posádku pracujúcu na palube však môžu byť príliš teplé, pokiaľ pracuje za teplého počasia.

1.2.2. PRACOVNÉ VESTY

Ide o bežné pracovné vesty určené pre osoby pracujúce na miestach, na ktorých by mohli spadnúť do vody. Na vytvorenie 
vztlakového vaku obvykle slúži pevná pena. Tento vak sa nosí na hrudi a môže poskytnúť vztlak až 100 N. Dajú sa kúpiť lacno, 
ale zrejme budú príliš objemné a budú prekážať pri nepretržitej práci na rybárskom plavidle.

1.2.3. NADNÁŠACIE HREJIVÉ OBLEKY

Tieto obleky majú veľkú výhodu oproti mnohým výrobkom v tom, že poskytujú tepelnú ochranu a výrazne predlžujú čas na 
prežitie a ochranu pred „šokom z chladu“ pri náhlom ponorení sa do studenej vody. Obleky sú vyrobené z odolnej vodovzdornej 
tkaniny s výplňou z peny s uzavretými pórmi, ktorá poskytuje vztlak 50 – 80 N. Na zápästiach a členkoch je oblek uzavretý 
pomocou suchých zipsov na ochranu pred prenikaním studenej vody pod oblek. Obleky majú kapucňu so zateplenou podšívkou 
a na kapucni, ramenách a manžetách sú zvyčajne pripevnené reflexné pásky.

Obleky poskytujú dobrú oporu vo vode a osobe, ktorá ich má oblečené umožňujú plávať vo vodorovnej polohe. Dá sa v nich 
ľahko plávať a tiež zaujať vzpriamenú polohu vo vode, pričom ústa zostávajú voľné aj v prípade vĺn. Ak však daná osoba 
upadne do bezvedomia, bude plávať vodorovne, buď tvárou nahor, alebo tvárou nadol. Preto sa odporúča, aby sa obleky nosili 
s nafukovacími záchrannými vestami, ktoré zaistia prevrátenie danej osoby a keďže záchranná vesta musí prekonať vztlak 
obleku, odporúča sa veľká záchranná vesta so vztlakom 275 N.

Rybári tieto obleky pravidelne nosia v chladnom počasí, pre ktoré sú ideálne. V teplom počasí však budú príliš horúce na prácu.

1.2.4. NAFUKOVACIE ZÁCHRANNÉ VESTY

Čo musíte vedieť?
Ide o výrobky, o ktorých bude uvažovať väčšina rybárov, keďže sa môžu nosiť na akomkoľvek odeve, sú ľahké a neobmedzujú 
v pohybe. Pri výbere výrobku pre vaše podmienky je dôležité zvážiť viacero okolností.

Vztlak: 150 N (ISO12402-3:2006) sa obvykle považuje za dostatočný pre priemerného dospelého na voľnom mori. Vztlak 
275 N (ISO12402-2:2006) je potrebný vtedy, keď sa nosí ťažký ochranný odev alebo sa prenášajú nástroje. Takýto vysoký vztlak 
bude potrebný na otočenie osoby v bezvedomí, ktorá má oblečený nadnášajúci hrejivý oblek, „tvárou nahor“ vo vode.

Jednokomorová alebo dvojkomorová: Väčšina nafukovacích záchranných viest môže byť buď dvojkomorová, s dvomi 
nádobkami a mechanizmami na splnenie požiadaviek SOLAS, alebo jednokomorová s jednou nádobkou a mechanizmom. Ak 
je záchranná vesta jediná vesta, ktorú bude mať daná osoba na plavidle k dispozícii, potom sa v právnych predpisoch môže 
vyžadovať, aby bola dvojkomorová a spĺňala požiadavky SOLAS. (To sa nemusí týkať plavidiel kratších ako 12 metrov.) Ak je 
nafukovacia záchranná vesta doplnkom záchrannej vesty určenej na opustenie lode, napr. záchrannej vesty určenej na použitie 
ako osobný nadnášací prostriedok, potom je prípustná jednokomorová záchranná vesta.

Dvojkomorové záchranné vesty sú pomerne drahé a väčšina rybárov bude považovať za nákladovo úsporné kúpiť si lacnú 
inherentnú nadnášaciu záchrannú vestu schválenú podľa noriem SOLAS na účely opustenia lode ako doplnok k jednokomorovej 
nafukovacej záchrannej veste na použitie ako PFD.
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Automatická alebo manuálna: Väčšina rybárov bude chcieť záchrannú vestu, ktorá sa nafúkne automaticky, keď sa ocitnú 
vo vode. Automatické záchranné vesty majú vždy prostriedky na manuálnu aktiváciu spolu s náustkom, ktoré umožnia nafúknuť 
záchrannú vestu ústami. Je však možné spomenúť „manuálnu“ záchrannú vestu, ktorá sa musí manuálne aktivovať potiahnutím 
za šnúrku.

Manuálna aktivácia predchádza možnosti zbytočnej aktivácie z dôvodu zvlhnutia automatického mechanizmu alebo problému 
automatického nafúknutia vesty, zatiaľ čo osoba oblečená vo veste sa snaží dostať z potápajúceho sa plavidla. Manuálna 
aktivácia samozrejme nebude fungovať, ak sa ocitnete v bezvedomí.

Rozpustný alebo hydrostatický mechanizmus: Väčšina automatických záchranných viest sa aktivuje po rozpustení tablety 
(soľnej) v kontakte s vodou, čo umožní piestu na pružine prepichnúť nádobku s plynom, ktorý nafúkne záchrannú vestu. Tento druh 
mechanizmu sa môže zbytočne aktivovať, ak je vesta neustále vo vlhkom prostredí a nezavesí sa, aby uschla.

Vlhkosť však vôbec neovplyvní hydrostatické mechanizmy, ktoré sa aktivujú rozdielom tlaku pri ponorení do vody. Rozpustné 
mechanizmy sa používajú pri najbežnejších výrobkoch a rybári ich môžu ľahko overiť a opraviť. Montáž hydrostatických 
mechanizmov je pomerne náročná a opraviť ich môžu iba výrobcovia.

Kryty: Pripínajú sa patentnými gombíkmi, suchým zipsom alebo zipsami. Musia byť masívne, aby poskytovali ochranu, ale 
zároveň pružné, aby sa záchranná vesta pohodlne nosila. Pri rybolove je veľmi dôležité, aby sa kryty dali udržať v čistote.

Opasky: Ak opasok záchrannej vesty nie je pevne utiahnutý na tele osoby, záchranná vesta sa bude vo vode nadnášať nad 
plecami. Pracky sa musia dať ľahko používať a musia byť účinné, aby zabezpečili, že pás neprevisne.

Popruhy v oblasti rozkroku: Mnohí výrobcovia vybavujú záchranné vesty popruhmi v oblasti rozkroku, ktoré zabránia tomu, 
že sa záchranná vesta nadnáša nad plecami a nepomôže naddvihnúť ústa osoby nad vodu. Popruhy sa osobitne odporúčajú pri 
použití krátkych (polovičných) záchranných viest, pri ktorých je opasok nad úrovňou pása a je pravdepodobnejšie, že sa posunie 
nahor.

Nádobka s plynom a mechanizmus: Pri nafukovacích vestách môže zlyhať nádobka s plynom, ktorá sa uvoľní a vôbec 
nenafúkne záchrannú vestu alebo ju nafúkne len čiastočne. Treba pravidelne kontrolovať pevnosť pripojenia nádobky 
v mechanizme. Niektorí výrobcovia riešia tento problém tak, že naskrutkujú nádobku na potrebný krútiaci moment, iní používajú 
nádobky s bajonetovým uzáverom a ďalší vkladajú do krytu plastové okienko, aby bolo vidieť nádobku aj mechanizmus.

Telesná činnosť pri rybolove vystavuje záchranné vesty náročným skúškam. Rybári si musia uvedomiť, že nádobky s plynom sa 
môžu uvoľniť a že záchranné vesty treba pravidelne kontrolovať.

Servis: V ideálnom prípade by mal sám výrobca odporúčať dôkladnú kontrolu a servis každých dvanásť mesiacov. Neexistuje 
však dôvod, prečo by si záchrannú vestu používanú ako PFD nemohol opraviť rybár sám podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ sa vesta 
neúmyselne nafúkne, mali by ste byť schopní znovu ju zabaliť. Ak kupujete záchrannú vestu u dodávateľa, kúpte si aspoň jednu 
súpravu náhradných súčastí. Takáto súprava obsahuje náhradnú nádobku s plynom, novú rozpustnú tabletu a všetko ostatné 
potrebné na použitie záchrannej vesty po nafúknutí. Hydrostatické záchranné vesty sa nedajú opravovať a pokiaľ si vyžadujú 
servis, musíte ich zaslať výrobcovi.
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1.2.5. ZÁCHRANNÉ VESTY

Na čo by ste sa mali zamerať?
Pohodlné nosenie: Bude sa vesta pohodlne nosiť pri práci? Vyskúšajte si ju a zistite, ako sa v nej cítite. Častým problémom je 
odieranie okolo krku. Pomôže tričko s golierom. Ďalším možným problémom je, že nádobka s plynom a mechanizmus tlačia na 
hrudník pri ohýbaní sa alebo načahovaní sa pri práci.

Pracka na opasku: Zistite, či sa pracka dá ľahko zapnúť. Mnohé záchranné vesty majú pracku, ktorá sa zapína na háčiky, 
čo však môže byť so studenými rukami pomerne ťažké, a po zapnutí si vyžaduje úpravy opasku. Pracky na zaklapnutie alebo 
zasunutie sú jednoduchšie a rýchlejšie a opasok sa nemusí upravovať. Medzi bežné problémy patrí uvoľnenie opasku, skontrolujte 
teda, ako pracka a nastavovací prvok sťahujú opasok.

Miesta, ktoré sa môžu zachytiť: Hľadajte vestu s plochým profilom, ktorá vás tesne obopne a príliš neprečnieva pod 
opaskom. Hlavným miestom, ktoré sa môže zachytiť, je pätka alebo šnúrka na aktiváciu manuálneho nafúknutia, ktorá sa 
zvyčajne nachádza v dolnej časti vesty. V prípade automatického nafukovania je vhodné vložiť pätku na manuálne nafúknutie 
na vnútornú stranu krytov, a to buď rozdelením suchého zipsu alebo v dolnej časti zipsu. Ak automatické nafúknutie zlyhá (čo je 
veľmi nepravdepodobné), budete musieť ťahom otvoriť kryty, aby ste sa dostali k pätke.

Upevňujúce prvky: Kryty sú na určenom mieste upevnené pomocou suchého zipsu, zipsov alebo patentných gombíkov. Suchý 
zips je veľmi účinný, keď sa však znečistí jemným pieskom, úlomkami a pod., prestane fungovať a kryty sa môžu začať otvárať. 
Zipsy a patentné gombíky sú výhodnejšie v situáciách, v ktorých sa záchranná vesta veľmi znečistí.

Čistenie: Čistenie krytov má zásadný význam pri väčšine rybolovných operácií.

Trvácnosť: Ľahké záchranné vesty so slabými krytmi nevydržia nepretržité nosenie pri práci, keďže kryty sa ľahko pretrhnú 
a váčok sa môže poškodiť. Pri náročnej fyzickej práci by mala byť spevnená aspoň dolná časť záchrannej vesty. Alebo je možné 
nosiť kompaktné záchranné vesty, ktoré sú krátke a nedotýkajú sa košov.

Svetlo a píšťalka: Záchranné vesty, ktoré sú schválené podľa dohovoru SOLAS, budú vybavené svetlom a píšťalkou. Osobný 
nadnášací prostriedok nemusí spĺňať požiadavky SOLAS, dôrazne sa však odporúča, aby bol vybavený svetlom a píšťalkou.

1.2.6. NEPREMOKAVÉ ODEVY

S vloženou záchrannou vestou
K dispozícii je špeciálna vrchná časť nepremokavého odevu so zloženou tkaninou, ktorá sa roztiahne alebo vrchná časť v podobe 
bundy, ktorá má patentné gombíky na pripnutie, dá sa otvoriť trhnutím a poskytne priestor pre nafúknutú záchrannú vestu. 
Jeden výrobok, ktorý si chválili rybári pri skúšobnom nosení, nahrádza traky na nohaviciach nepremokavého odevu nafukovacou 
záchrannou vestou.

Záchranná vesta tvorí širokú a plochú časť a pohodlne sedí na pleciach. Popruhy pripevnené k náprsnej časti nohavíc umožňujú 
upraviť odev tak, aby priliehal a nohavice fungujú ako účinný popruh v oblasti rozkroku pre prípad, že sa osoba ocitne vo vode. 
Záchrannú vestu a nohavice nepremokavého odevu možno zakúpiť samostatne, takže ak sa nohavice poškodia, záchrannú vestu 
možno použiť s novým párom nohavíc.
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1.3. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Rybári zistia, že každý výrobok, pre ktorý sa rozhodnú, ich bude určitým spôsobom obmedzovať a spôsobovať problémy. Všetky 
výrobky budú pravdepodobne odierať krk, takže by mali nosiť tričko s golierom, ktorý krk ochráni. K utopeniu rybárov prichádza za 
teplého počasia: väčšina z nich sa utopí za pokojných poveternostných podmienok.

Nosiť PFD si vyžaduje vynaložiť úsilie, ale kto vytrvá, zvykne si naň ako na druhú kožu a nebude s ním mať problém. Pozorne 
si vyberte z výrobkov, ktoré sú dostupné na trhu a zistite, ktorý sa hodí pre vaše rybolovné operácie. V ideálnom prípade si 
prostriedok vyskúšajte pred zakúpením spolu s nepremokavým oblekom.

Nafukovacie záchranné vesty nie sú bezúdržbové predmety. Po použití sa musia zavesiť a nechať vyschnúť a pravidelne ich treba 
kontrolovať z hľadiska poškodenia alebo uvoľnenia nádobky s plynom.

Ak si kupujete nafukovaciu záchrannú vestu, kúpte si tiež súpravu náhradných súčastí, aby ste vestu mohli znova vybaviť, keby sa 
náhodne nafúkla z dôvodu zachytenia šnúrky alebo preniknutia vlhkosti do mechanizmu. (Vlhkosť nemá vplyv na hydrostatické 
záchranné vesty, ale v prípade zachytenia spúšťacej šnúrky ich bude musieť znova vybaviť výrobca.)

Nesmiete tiež zabudnúť, že výrobok, ktorý nosíte denne pri práci na rybárskom plavidle, nevydrží večne. Pred každým použitím 
vesty skontrolujte, či nie je opotrebovaná a obnosená a dbajte na to, aby sa každý rok podrobila servisnej kontrole schválenou 
osobou.
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2.1. ÚVOD

STABILITA
Stabilita je schopnosť plavidla vrátiť sa vo vode do vzpriamenej polohy.

Dobré pochopenie faktorov, ktoré znižujú stabilitu, má zásadný význam pre prijatie správnych rozhodnutí a vykonanie 
správnych krokov pri prevádzke plavidla na mori.

ŤAŽISKO (G)
Je bod, v ktorom celá hmotnosť plavidla pôsobí vertikálne smerom nadol a čím je tento bod nižšie, tým je plavidlo 
stabilnejšie.

VI-2. Vizualizácia ťažiska.

Ťažisko sa zmení po zaťažení plavidla: ťažký náklad uložený vysoko na palube povedie k zvýšeniu ťažiska a zníženiu stability 
plavidla. Zaťaženie pod úrovňou paluby zlepší stabilitu. Ťažisko sa presúva smerom od miesta, na ktorom sa hmotnosť znížila 
k miestu, na ktorom sa zvýšila, rovnobežne s posunutou hmotnosťou.

VI-3. Čo mení ťažisko.
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VPLYV VOĽNEJ HLADINY
Prejavuje sa vtedy, keď sa kvapalina pohybuje s pohybom plavidla, čo vedie k posunutiu ťažiska a závažne ovplyvňuje 
stabilitu.

Ak sú nádrž alebo kontajner plné, ich obsah sa nepohybuje s pohybom plavidla a ťažisko plavidla sa nezmení. Ak sú naplnené 
len čiastočne, obsah sa bude pohybovať s pohybom plavidla a ťažisko plavidla sa presunie a zníži stabilitu. V plných nádržiach sú 
priečky, ktoré znižujú vplyv voľnej hladiny.

 

VI-4. Plná nádrž: ťažisko je pevné, keď sa loď kolíše 
(spracované podľa Transport Kanada, 03/2003).

VI-5. Čiastočne plná nádrž: ťažisko sa posúva 
nabok, keď sa loď kolíše (spracované podľa 
Transport Kanada, 03/2003).

Ryby plávajú a vplyv voľnej hladiny sa prejaví vtedy, keď sú vo veľkom objeme na palube alebo v priestore pre ryby. Je veľmi 
dôležité, aby ryby boli v škatuliach alebo aby nádrže na palube mali priečky, ktoré rybám zabránia plávať a destabilizovať plavidlo.

 

VI-6. Ryby vo veľkom množstve budú plávať a 
vyvolajú vplyv voľnej hladiny (spracované podľa 
Transport Kanada, 03/2003).

VI-7. Voda na palube prúdi a vyvoláva vplyv voľnej 
hladiny (spracované podľa Transport Kanada, 
03/2003).

VOĽNÝ BOK
Ide o zvislú vzdialenosť medzi hladinou vody a pracovnou palubou plavidla.

VI-8. Ilustrácia voľného boku a konštrukcie (spracované podľa FAO, dokument č. 517).

PONOR

VOĽNÝ BOK
PALUBA
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2.2. NEBEZPEČENSTVÁ TÝKAJÚCE SA STABILITY

2.2.1. ÚPRAVY PLAVIDLA ALEBO MONTÁŽ NOVÉHO VÝSTROJA

Úprava plavidla na účely montáže veľkých a ťažkých predmetov posunie ťažisko vyššie a zníži stabilitu plavidla.

Ak chcete namontovať nový portál alebo hornú palubu, sieťový bubon alebo pohonný blok a žeriav, musíte sa najskôr obrátiť na 
kvalifikovanú osobu alebo lodného architekta. Iba oni budú schopní posúdiť vplyv predmetu umiestneného nad úrovňou paluby na 
voľný bok plavidla a poradiť vám, či sú potrebné úpravy a nové výpočty stability.

Nezabudnite tiež, že pomalé hromadenie uskladnených predmetov a výstroja zvyšuje hmotnosť plavidla, takže pravidelne 
upratujte a dôkladne kontrolujte uskladnené ťažké predmety.

Ťažké predmety uchovávajte na čo najnižšom mieste.

2.2.2. PREŤAŽENIE

Rybárske plavidlá sa bežne preťažujú nadmernými úlovkami v ložnom priestore pre ryby alebo ďalšími rybami na palube. Oba 
uvedené stavy obmedzujú stabilitu a zvyšujú riziko prevrátenia sa plavidla.

Ulovte toľko, koľko dokážete bezpečne priviezť a ponechajte si dostatočnú bezpečnostnú rezervu pre zlé počasie a pokles hladiny 
paliva, aby ste sa dostali bezpečne domov. Ak máte záznam o stabilite, pozrite sa na podmienky zaťaženia, ktoré boli vypočítané 
pre konkrétne množstvá paliva, zásob a úlovku.

Čo najmenej predmetov skladujte na palube a všetky, ktoré tam odložíte, pripevnite, aby sa neposúvali. Pri rybolove so statickým 
výstrojom, keď sa koše alebo siete musia preniesť do nových oblastí, je vždy lákavé naukladať výstroj do výšky, aby bolo možné 
zobrať ho čo najviac.
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2.2.3. PRESAKOVANIE VODY A ZATOPENIE DNA

Ak je more rozbúrené, vlna môže priniesť na palubu veľa ton vody a vyvolať vplyv voľnej hladiny. Preto je životne dôležité čo 
najrýchlejšie odstrániť vodu z paluby. Zásadný význam pre odvádzanie vody z lode a zníženie rizika prevrátenia sa plavidla majú 
palubné odtoky (otvory na boku lode).

Plavidlo môže byť zatopené aj cez ventily a potrubie v strojovni alebo môže mať zatopené dno cez kryty, dvere a ventily.

Medzi niektoré opatrenia na predchádzanie tomuto riziku patrí:
 � Vyhýbať sa situáciám, keď príbojové vlny alebo vlny prúdiace v smere plavby zapríčinia, že palubu zaleje voda.

 � Ponechať otvorené odtokové otvory a dbať na to, aby v nich neboli prekážky.

 � Udržovať útor a roztopený ľad na minimálnej úrovni.

 � Pred každým výjazdom skontrolovať poplašnú signalizáciu vody v útore a čerpadlá.

 � Nechať zatvorené kryty a dvere a dbať na to, aby pri nich neprekážali šnúry, drôty a prekážky.

VI-9. Druhy vĺn.

2.2.4. LOV VLEČNOU SIEŤOU A DREDŽOM

Lov vlečnou sieťou a dredžom si vyžaduje zdvíhanie ťažkého zariadenia. Treba postupovať veľmi opatrne, keďže napätie v lanách 
pri vlečení alebo rýpaní môže prudko znížiť voľný bok a zvýšiť ťažisko.

VI-10. Bremeno na lanách ovplyvňuje stabilitu.

Štvrtené vlnyVlny v smere plavbyVlny kolmé na bok lode

Stabilita pri ťahaní dredža alebo používaní vlečnej siete
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2.2.5. ZDVÍHANIE ÚLOVKU ALEBO RYBÁRSKEHO VÝSTROJA

Zdvíhanie rybárskeho výstroja alebo úlovku na palubu plavidla môže vážne ohroziť stabilitu. Treba si uvedomiť, že pri zdvíhaní 
z otočného stĺpového žeriava platí, že keď sa predmet zdvihne nad vodu, celá jeho hmotnosť pôsobí z bloku v hornej časti 
otočného stĺpového žeriava. Hmotnosť je teda vo výške a posunutá na bok plavidla, čo spôsobí jeho naklonenie.

Skôr než začnete niečo dvíhať, prehodnoťte stav svojho plavidla, stav mora a hmotnosť predmetu, ktorý chcete zdvihnúť.

VI-11. Zdvíhanie z otočného stĺpového žeriava.

VI-12. Zdvíhanie z kormového portála.

VI-13. Zdvíhanie z boku.

Páka na veľké bremeno

Úlovok

Predstavte si celú 
hmotnosť úlovku 
vo výške kladky

Veľké zdvihnutie 
ťažiska

Stabilita pri zdvíhaní úlovku

Páka na nečakané bremeno

Plavidlo cíti náklad tu

Zdvíhanie úlovku na korme

Páka na bremeno

Plavidlo cíti náklad tu

Zdvíhanie na obrube
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2.3. ŠTYRI KROKY PRI POSUDZOVANÍ STABILITY PLAVIDLA

KROK 1
Zvážte každý faktor, ktorý by mohol byť príčinou nehody súvisiacej so stabilitou, ako je napríklad:

 � vodotesná odolnosť;

 � voľná hladina;

 � voľný bok;

 � zaťaženie;

 � rybolovné operácie;

 � iné.

KROK 2
Zhromaždite všetky technické údaje o plavidle, ktoré máte k dispozícii, ako je napríklad:

 � teoretický plán;

 � obrazový náčrt celkového usporiadania;

 � záznam o stabilite;

 � záznamy o úpravách;

 � údaje o registrácii plavidla;

 � kapacita ložného priestoru pre ryby, palivových nádrží, vodných nádrží;

 � namontovaná záťaž.

Ak záznam o stabilite nie je k dispozícii, mali by ste sa poradiť s lodným architektom o tom, kto môže použiť všetky 
dostupné informácie na výpočet stability plavidla. Ak informácie, ktoré máte k dispozícii, nestačia, lodný architekt môže 
uskutočniť testy kývania a posúdiť úroveň stability.

KROK 3
Zostavte si zoznam dôležitých bodov, ktoré sa týkajú vášho plavidla:

 � Vodotesná odolnosť/miesta zatopenia dna: Ktoré priestory vo vašom plavidle budú kritické a mohla by cez ne 
presakovať voda? Ide napríklad o dvere, kryty, okrúhle lodné okná, svetlíky, ventily v prvkoch trupu atď. 
Aké postupy a údržbu môžete zaviesť, aby ste zabránili presakovaniu vody?

 � Voľná hladina: Na ktorých miestach plavidla by mohla spôsobiť problémy voľná hladina? Ide napríklad o vodu 
zachytenú na palube, veľké množstvo rýb na palube, vodu v útore a kvapaliny v palivových nádržiach.

 � Voľný bok: Ktoré faktory by mohli znížiť voľný bok plavidla? Máte k dispozícii technické údaje o limitoch úrovne 
voľného boku? Posúďte napríklad voľný bok na korme, uprostred lode a na prove a dbajte na udržanie minimálnej 
úrovne.

 � Zaťaženie: Sú v dostupných informáciách o stabilite uvedené limity zaťaženia? Sú presne stanovené miesta na 
skladovanie výstroja? Zaťaženie plavidla (prevážaný výstroj, palivo, zásoby a ulovené ryby) nesmie prekročiť minimálnu 
úroveň voľného boku.

 � Rybolovné operácie: Zamyslite sa nad tým, ktoré operácie pri love rýb budú mať významný vplyv na stabilitu 
plavidla a zostavte zoznam postupov a opatrení, ktoré obmedzia nepriaznivý vplyv.
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KROK 4
Zostavte kontrolný zoznam, v ktorom uvediete dôležité faktory súvisiace s plavidlom. Zoznam vám pripomenie opatrenia 
a kontroly, ktoré treba vykonať v záujme zaistenia stability plavidla.

Do nasledujúceho stĺpca napíšte dôležité body, pre ktoré ste sa rozhodli v bodoch 2 a 3. Do postupov zaraďte pokyny, ktoré 
treba dodržať pri jednotlivých bodoch. Uveďte, ktoré pracovné činnosti alebo kontroly sa musia robiť pravidelne. Kontrolný 
zoznam (nasledujúca tabuľka) používajte pravidelne ako pripomienku opatrení, ktoré treba prijať v záujme zaistenia 
stability plavidla, určenú pre všetky osoby.

KĽÚČOVÉ FAKTORY
POSTUPY

Pred vyplávaním Plavba po mori Rybolov

Vodotesná odolnosť

Voľná hladina

Voľný bok

Zaťaženie

Rybolovné operácie

Príklady scenárov, ktoré treba posúdiť, zahŕňajú:

a) Vyplávanie z prístavu s plným objemom paliva a zásobami, ale bez rýb.

b) Pobyt v rybolovnej oblasti s celým úlovkom.

c) Návrat domov s celým/malým úlovkom a menším objemom paliva alebo zásob.

d) Iné konkrétne prevádzkové podmienky (napr. rybolovná operácia).

Poďakovanie:
Niektoré časti oddielu venovaného stabilite vychádzajú z informácií, ktoré uverejnila organizácia Maritime New Zealand a odbor 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri rybolove.
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Modul VI • Dodatočné informácie

3 • Prvá pomoc

3.1. VYŠETRENIE POSTIHNUTEJ OSOBY

3.2. VOLANIE O POMOC – SIGNÁL SOS

3.3. LEKÁRNIČKA PRVEJ POMOCI

3.3.1. ZÁKLADNÁ LEKÁRNIČKA PRVEJ POMOCI

3.3.2. LEKÁRNIČKA PRVEJ POMOCI KATEGÓRIE C

3.4. FORMULÁR ZÁPISU O NEHODE

MUSÍTE 
VEDIEŤ, 

ČO TREBA 
UROBIŤ
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3.1. VYŠETRENIE POSTIHNUTEJ OSOBY

1. Dbajte na vlastnú bezpečnosť.

2. Skôr než sa postihnutej osoby dotknete, oslovte ju.

3. Skontrolujte, či reaguje:

 y Je pri vedomí?
 y Počuje vás?

 y Reaguje na bolesť?

 y Nereaguje?

Ak si chcete overiť, do akej miery je pri vedomí, opatrne jej stlačte plecia a zakričte, aby vám odpovedala. Ak postihnutá osoba 
nereaguje na hlas ani na dotyk, uštipnite ju na ušnom lalôčiku alebo chrbte ruky a sledujte, či zareaguje na bolesť.

Bezvedomie nastane v prípade prerušenia normálnej aktivity mozgu.

Tento stav môže ohroziť život a vyžaduje si okamžitú pomoc lekára.
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3.2. VOLANIE O POMOC – SIGNÁL SOS

1. Skontrolujte, či máte zapnutú rádiovú stanicu a či je nastavený vysoký výkon.

2. Vyberte vhodný kanál (MF DSC, VHF DSC, VHF Channel 16 alebo INMARSAT).

3. Stlačte tlačidlo prenosu a povedzte jasne a zreteľne:

 y SOS (zopakujte trikrát).

 y Volá (3 krát zopakujte názov vášho plavidla).

 y Moja volacia značka/MMSI je….
 y SOS (názov a identifikácia plavidla)

 y Moja poloha je (uveďte zemepisnú šírku a dĺžku alebo skutočnú azimutovú vzdialenosť od známeho miesta).

 y Potrebujem (opíšte druh pomoci, napríklad lekársku pomoc).

 y Mám na palube (?) osoby/osôb.

 y Koniec (to znamená odpovedzte, prosím).

4. Uvoľnite tlačidlo vysielania a počkajte na odpoveď.

5. Ak nič nepočujete, ZOPAKUJTE VOLANIE.

Ak sa volanie podarilo, budete spojení s lekárom v niektorom z rádiových lekárskych poradenských stredísk. V závislosti od 
okolností a rady lekára môžu orgány pobrežnej stráže zariadiť evakuáciu.

V minimálnych požiadavkách EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na zlepšenie lekárskej starostlivosti na palubách 
plavidiel, ktoré sa vzťahujú na rybárske plavidlá všetkých veľkostí, sa stanovuje, že:

 � Plavidlá by mali mať primerané lekárničky.

 � Posádka by mala absolvovať základný výcvik poskytnutia pomoci v zdravotných a naliehavých prípadoch.

 � Konzultácia s lekárom by mala byť možná prostredníctvom rádiovej stanice.

 � Na palube by mala byť k dispozícii príručka týkajúca sa prvej pomoci.

Ak dôjde k nehode a niekto ochorie alebo sa zraní, je veľmi dôležité, aby na lodi bola osoba, ktorá vie, čo treba urobiť, kým 
nedorazí profesionálna pomoc.

Všetci členovia posádky by mali absolvovať základný výcvik v oblasti prvej pomoci, aby v prípade potreby dokázali pomôcť 
svojim kolegom.
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3.3. LEKÁRNIČKA PRVEJ POMOCI

3.3.1. ZÁKLADNÁ LEKÁRNIČKA PRVEJ POMOCI

OBSAH
1. Šesť rôznych obväzov

2. Čistiace obrúsky (na ruky osoby poskytujúcej prvú pomoc)

3. Obrúsky na utretie rany

4. Očné tampóny

5. Vodovzdorná náplasť

6. Dva zvinuté obväzy

7. Priľnavé pásky

8. Chirurgické nožnice

9. Pinzeta

10. Zatváracie špendlíky

11. Pilník na nechty

12. Taška so zipsom na etikety v prípade evakuácie do nemocnice

13. Šesť trojrohých obväzov z kalika

14. Osem párov nitrilových rukavíc

15. Fólia/ochranná prikrývka

16. Štít resuscitačnej masky

17. Gázové tampóny



S
T

R
A

N
A

 1
5

3
M

O
D

U
L 

V
I •

 D
O

D
AT

O
ČN

É 
IN

FO
RM

ÁC
IE

 -
 3

 •
 P

RV
Á 

PO
M

O
C

3.3.2. LEKÁRNIČKA PRVEJ POMOCI KATEGÓRIE C (4)

(4) Odkaz na kategóriu C súvisí s tromi kategóriami, ktorými sa plavidlá klasifikujú v súlade s platnými požiadavkami. Táto klasifikácia má vplyv na zoznam 
zdravotníckych predmetov, ktoré treba mať na palube.

VYBAVENIE
1. Oživovací prístroj na dýchanie z úst do úst

2. Priľnavý elastický obväz

3. Gázový obklad

4. Jednorazové polyetylénové rukavice

5. Náplasti

6. Tlakový obväz

7. Obväz alebo náplasť so zinkoxidom

LIEKY
1. Lieky na srdcové ochorenia

 y prípravky proti angine pectoris

2. Gastrointestinálny systém

 y antiemetiká

 y antidiarhoiká

3. Analgetiká a antispazmodiká

 y analgetiká

4. Nervová sústava

 y liek proti morskej chorobe

5. Lieky na vonkajšie použitie

 y antiseptický roztok

 y prípravok na ošetrenie popálenín

6. Protilátky

ZÁPIS NEHODY
Zápis nehody je dôležitý pre záchrannú službu. Mal by sprevádzať postihnutú osobu a mal by byť uložený vo vaku 
uzavretom zipsom, aby sa uchoval v suchu. Kópia sa môže priložiť k záznamom o plavidle.

Na nasledujúcej strane je uvedený vzorový formulár zápisu o nehode, ktorý si môžete skopírovať a vložiť do lekárničky na 
poskytnutie prvej pomoci.
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3.4. FORMULÁR ZÁPISU O NEHODE

Kedy osoba naposledy jedla?

Suchá

Normálna

Vlhká
Vlhkosť

Červená

Normálna

Bledá
Farba

Veľmi horúca

Horúca

Normálna

Chladná

Veľmi chladná
Teplota

Koža

SlabýSilnýPomalýRýchlyNormálny
Pulz

Počuteľné

Plytké

Hlboké

Pomalé

Rýchle

Sťažené

Normálne
Dýchanie

Nereaguje?

Reaguje na bolesť?

Je pri vedomí?

Vie, ako sa volá/kde je?

Vedomie

NieÁnoZranenie chrbtice?

Pravý členok/chodidlo

Pravé koleno

Pravý bok/stehno/zadok

Pravá ruka/zápästie

Pravý lakeť/predlaktie

Pravé plece

Horná časť chrbta

Ľavý členok/chodidlo

Ľavé koleno

Ľavý bok/stehno/zadok

Ľavá ruka/zápästie

Ľavý lakeť/predlaktie

Ľavé plece

Krk

Vy
so

ká
St

re
dn

á
N

íz
ka

Ži
ad

na
 b

ol
es

ť

Vy
so

ká
St

re
dn

á
N

íz
ka

Ži
ad

na
 b

ol
es

ť

Postihnutá časť tela a miera bolesti

Stručný opis zranenia

Kde k nehode došlo? (t. j. na palube, v kuchyni, strojovni atď.)

Čas (UTC/GMT/miestny)Dátum nehody

2. Informácie o nehode

Ak áno, uveďte podrobnejšie údaje.

Nie

Anamnéza?

Ak áno, uveďte podrobnejšie údaje.

Nie

Užíva nejaké lieky?

Ak áno, uveďte podrobnejšie údaje.

Nie

Alergie?

Domáce pevné alebo mobilné telefónne číslo

Domáca adresa

Zamestnanie 
na palube

RokMesiacDeň
Dátum narodenia

Muž ŽenaPohlavie

Meno

1. Informácie o zranenej osobe
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Modul VI • Dodatočné informácie

4 • Pracovné zariadenia

4.1. ÚVOD

4.2. RUČNÉ SIGNÁLY PRI ZDVÍHANÍ

4.3. PRESKÚMANIE, KONTROLA A UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV

4.4. FORMULÁRE KONTROLY

4.4.1. PLAVIDLO S VLEČNOU SIEŤOU

4.4.2. PLAVIDLO NA LOV DO KOŠOV

4.4.3. PLAVIDLO NA LOV POMOCOU SIETE/LOVNEJ ŠNÚRY/

PRÍVLAČOU

4.4.4. PLAVIDLO NA LOV DREDŽOM ALEBO VLEČNOU SIEŤOU 

S ROZPERNÝM RAHNOM

4.4.5. VAKOVÁ SIEŤ

PRAVIDELNE 
OVERUJTE

Kedy osoba naposledy jedla?

Suchá

Normálna

Vlhká
Vlhkosť

Červená

Normálna

Bledá
Farba

Veľmi horúca

Horúca

Normálna

Chladná

Veľmi chladná
Teplota

Koža

SlabýSilnýPomalýRýchlyNormálny
Pulz

Počuteľné

Plytké

Hlboké

Pomalé

Rýchle

Sťažené

Normálne
Dýchanie

Nereaguje?

Reaguje na bolesť?

Je pri vedomí?

Vie, ako sa volá/kde je?

Vedomie

NieÁnoZranenie chrbtice?

Pravý členok/chodidlo

Pravé koleno

Pravý bok/stehno/zadok

Pravá ruka/zápästie

Pravý lakeť/predlaktie

Pravé plece

Horná časť chrbta

Ľavý členok/chodidlo

Ľavé koleno

Ľavý bok/stehno/zadok

Ľavá ruka/zápästie

Ľavý lakeť/predlaktie

Ľavé plece

Krk

Vy
so

ká
St

re
dn

á
N

íz
ka

Ži
ad

na
 b

ol
es

ť

Vy
so

ká
St

re
dn

á
N

íz
ka

Ži
ad

na
 b

ol
es

ť

Postihnutá časť tela a miera bolesti

Stručný opis zranenia

Kde k nehode došlo? (t. j. na palube, v kuchyni, strojovni atď.)

Čas (UTC/GMT/miestny)Dátum nehody

2. Informácie o nehode

Ak áno, uveďte podrobnejšie údaje.

Nie

Anamnéza?

Ak áno, uveďte podrobnejšie údaje.

Nie

Užíva nejaké lieky?

Ak áno, uveďte podrobnejšie údaje.

Nie

Alergie?

Domáce pevné alebo mobilné telefónne číslo

Domáca adresa

Zamestnanie 
na palube

RokMesiacDeň
Dátum narodenia

Muž ŽenaPohlavie

Meno

1. Informácie o zranenej osobe
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4.1. ÚVOD

PRACOVNÉ ZARIADENIA
Týmto pojmom sa označujú všetky zariadenia, ktoré sa používajú pri práci na palube plavidla. Patria medzi ne napríklad:

 � nástroje, a to ručné aj elektrické;

 � rebríky, a to pevné aj prenosné;

 � dopravníky;

 � výťahy;

 � zariadenia na výrobu ľadu;

 � vybavenie kuchyne a kormidelne;

 � navijaky;

 � ťahače;

 � sieťové bubny;

 � pohonné bloky, žeriavy a súvisiace kladky, závesné kladky a portálové žeriavy;

 � zariadenia pripravené na brehu, ktoré sa používajú pri vylodení, ako sú napríklad vysokozdvižné vozíky a pracovné 
zariadenia s vlastným pohonom.

Každá osoba zodpovedná za prevádzku plavidla musí zabezpečiť, aby pracovné zariadenia boli:

 � vhodné na použitie a daný účel, ako aj pre podmienky, v ktorých sa používajú;

 � udržiavané v bezpečnom stave na použitie takým spôsobom, aby neohrozili zdravie ani bezpečnosť osôb, ktoré ich 
používajú;

 � kontrolované s cieľom zabezpečiť ich trvalú bezpečnosť pri použití.

Všetky kontroly by mala vykonať kvalifikovaná osoba a mali by byť zaznamenané.

Pokiaľ ide o zdvíhacie zariadenia, ako sú napríklad navijaky a ťahače, vzťahujú sa na ne osobitné bezpečnostné záruky 
a kontroly. Zdvíhacie zariadenia musia byť:

 � vhodné, dostatočne pevné a stabilné na daný účel, podobne by malo byť vhodné bremeno a všetko, čo je k nim 
pripevnené (napr. škatule s rybami, zdvíhacie háky atď.);

 � umiestnené alebo namontované tak, aby sa predišlo riziku zranenia, napríklad zariadením alebo nákladom, ktoré 
spadnú alebo niekoho udrú;

 � viditeľne označené s príslušnými informáciami, ktoré treba zohľadniť v záujme bezpečnej prevádzky, napr. prevádzkové 
zaťaženie. Podobne musí byť označené príslušenstvo, napríklad popruhy, svorky závesov atď.

Obsluha musí dbať na nasledujúce povinnosti:

 � zdvíhanie plánujú, vykonávajú a dohliadajú naň osoby, ktoré sú na to oprávnené a vykonáva sa bezpečným spôsobom;

 � pred operáciami zdvíhania bolo vypracované príslušné posudzovanie rizika;

 � zariadenia určené na zdvíhanie osôb sú príslušným spôsobom označené a bezpečné na takýto účel, napr. boli prijaté 
všetky nutné opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika;

 � každé chybné zariadenie je okamžite odstavené z prevádzky.

Na uvedené účely musí zodpovedná osoba preukázať dôkladné poznanie zdvíhacieho zariadenia a operácií zdvíhania. 
Môže ísť o kapitána alebo člena posádky, odporúča sa však, aby to bola kvalifikovaná osoba.
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4.2. RUČNÉ SIGNÁLY PRI ZDVÍHANÍ

Reprodukcia schém s láskavým dovolením Námornej a pobrežnej agentúry Spojeného kráľovstva.

VI-14. Štandardné ručné signály pri zdvíhaní.

POHYB DOPRAVAPOHYB DOĽAVA

Signál oboma rukami

POHYB SMEROM
ODO MŇA

POHYB SMEROM
KU MNE

POOTOČIŤ DOPRAVAPOOTOČIŤ DOĽAVAZNÍŽIŤ

NÚDZOVÝ 
SPÍNAČZASTAVIŤVYTIAHNUŤ

Spojené a rozpojené prsty 
signalizujú „zaber“ alebo 

„pomaly posúvaj 
bremeno“

Prestaňte plniť moje 
pokyny

PRERUŠENIE OPERÁCIÍ
Plňte moje pokyny
ZAČIATOK OPERÁCIÍ



S
T

R
A

N
A

 1
5

8
M

O
D

U
L 

V
I •

 D
O

D
AT

O
ČN

É 
IN

FO
RM

ÁC
IE

 -
 4

 •
 P

RA
CO

VN
É 

ZA
RI

AD
EN

IA

4.3. PRESKÚMANIE, KONTROLA A UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV

Zdvíhacie zariadenie, vrátane príslušenstva, musí byť pred prvým použitím skontrolované spôsobilou osobou. Zdvíhacie zariadenie 
sa musí dôkladne kontrolovať aj pri pravidelnom používaní, a to aspoň raz za rok.

Spôsobilá osoba musí vypracovať harmonogram preskúmania, vykonať kontrolu a podrobné údaje zapísať do záznamov o údržbe, 
ktoré by mali byť pri kontrole k dispozícii. Po každom preskúmaní alebo kontrole zdvíhacieho zariadenia treba predložiť správu 
vlastníkovi rybárskeho plavidla a kapitánovi, aby mohli prijať príslušné opatrenia.

Každé zariadenie, ktoré je určené na zdvíhanie, sa musí posúdiť spolu s príslušenstvom určeným na kotvenie, upevnenie alebo 
podporu. Treba zahrnúť aj príslušenstvo, ako sú reťaze, popruhy, závesy, oká atď. Z kontrol možno vylúčiť vyťahovacie zariadenia, 
ktoré sa normálne ponárajú do vody alebo sa ponárajú v rámci rybolovných činností (laná, povrazy, reťaze, spoje, závesné oká 
atď.). Kontroly sa však vzťahujú na navijak alebo ťahač vlečnej siete, ktorý sa používa pri zdvíhaní.

Navijak síce môže mať ťah 5 ton, ale keď sa používa pri vylodení úlovku s hmotnosťou len 0,5 tony na jeden zdvih, mal by sa 
skontrolovať a preskúmať z hľadiska zaťaženia 0,5 tony.

Frekvencia kontrol bude závisieť od podmienok a použitia zariadenia. Napríklad vhodná lehota pre zariadenia používané 
v náročných podmienkach, ktoré môžu spôsobiť ich rýchlu koróziu alebo opotrebovanie, je tri mesiace. Pri ostatných zariadeniach 
je to približne šesť mesiacov, ale určite aspoň raz za rok pre všetky zariadenia.

V nasledujúcej časti je uvedený návrh formulára pre plavidlá s vlečnou sieťou, plavidlá na lov do košov, lov do sietí/na lovnú 
šnúru/prívlačou a plavidlá na lov dredžom/vlečnou sieťou, ako aj pre plavidlá s vakovou sieťou. Upozorňujeme, že zoznam 
položiek nie je vyčerpávajúci.
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4.4. FORMULÁRE KONTROLY

4.4.1. PLAVIDLO S VLEČNOU SIEŤOU

POLOŽKA

STAV/VÝSLEDOK
A: prípustné 

R: potrebuje opravu/výmenu/úpravu 
C: opravené 

NA: neuplatniteľné

3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov

Navijak vrátane lôžok, bŕzd, spojok, vodiaceho 
výstroja, valčekov, regulačného ventila a hydrauliky

Palubné kladky a závesné kladky vrátane 
závesných ôk

Vlečný bod, vlečné reťaze alebo drôty, uzatváracie 
reťaze

Otočný stĺpový žeriav alebo portálový žeriav 
na zdvíhanie vaku vrátane navijaka, drôtu, 
kladky, háku závesných ôk, regulačného ventila 
a hydrauliky

Zariadenie s príslušenstvom na vylodenie vrátane 
otočného stĺpového žeriava, kladiek, drôtu, háku, 
kladky, hákov na škatule, navijaka, regulačného 
ventila a hydrauliky

Pohonný blok a žeriav

6 mesiacov 12 mesiacov

Sieťový bubon vrátane ovládačov a hydrauliky

Systém manipulácie s rybami, dopravník, výťah 
atď.

Rebrík do priestoru pre ryby

Elektrický drvič

Elektrická vŕtačka

Zváracie zariadenie

Prenosný generátor

Horáky a zariadenia na rezanie

12 mesiacov

Ručné nástroje a rôzne predmety

„Kladivové“ priebojníky závesných ôk

Voľné zdvíhacie zariadenia

Voľné zdvíhacie zariadenia, napríklad reťazové kladkostroje, sa musia skontrolovať pred použitím a po 12 mesiacoch.
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POLOŽKA

STAV/VÝSLEDOK
A: prípustné 

R: potrebuje opravu/výmenu/úpravu 
C: opravené 

NA: neuplatniteľné

3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov

Ťahač vrátane upevnenia, kladiek, 
vystreľovacieho noža, ovládačov a hydrauliky

Kladka lodného žeriava vrátane podstavca 
žeriava, kladky a závesného oka

Okrajnicový valček, ak sa používa namiesto 
kladky lodného žeriava

Otočný stĺpový žeriav alebo portálový žeriav 
na zdvíhanie vaku vrátane navijaka, drôtu, 
kladky, háku závesných ôk, regulačného 
ventila a hydrauliky

Zariadenie s príslušenstvom na vylodenie 
vrátane otočného stĺpového žeriava, kladiek, 
drôtu, háku, kladky, hákov na škatule, 
navijaka, regulačného ventila a hydrauliky

6 mesiacov 12 mesiacov

Rebrík do priestoru pre ryby

Elektrický drvič

Elektrická vŕtačka

Zváracie zariadenie

Prenosný generátor

Horáky a zariadenia na rezanie

12 mesiacov

Ručné nástroje a rôzne predmety

Voľné zdvíhacie zariadenia

Voľné zdvíhacie zariadenia, napríklad reťazové kladkostroje, sa musia skontrolovať pred použitím a po 12 mesiacoch.
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IA4.4.3. PLAVIDLO NA LOV POMOCOU SIETE/LOVNEJ ŠNÚRY/PRÍVLAČOU

POLOŽKA

STAV/VÝSLEDOK
A: prípustné 

R: potrebuje opravu/výmenu/úpravu 
C: opravené 

NA: neuplatniteľné

3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov

Ťahač siete vrátane upevnenia, 
uchopovacieho valčeka/dopravníka, 
ovládačov a hydrauliky

Zariadenie na trasenie sieťou/ukladanie

Ťahač lovnej šnúry vrátane upevnenia, 
kladiek, vystreľovacieho noža, ovládačov 
a hydrauliky

Prievlačnica alebo kladka lodného žeriava, ak 
sa používajú

Zariadenie s príslušenstvom na vylodenie 
vrátane otočného stĺpového žeriava, kladiek, 
drôtu, háku, kladky, hákov na škatule, 
navijaka, regulačného ventila a hydrauliky

6 mesiacov 12 mesiacov

Ručné navijaky

Zariadenia na sťahovanie rýb z háčikov

Rebrík do priestoru pre ryby

Elektrický drvič

Elektrická vŕtačka

Zváracie zariadenie

Prenosný generátor

Horáky a zariadenia na rezanie

12 mesiacov

Ručné nástroje a rôzne predmety

Voľné zdvíhacie zariadenia

Voľné zdvíhacie zariadenia, napríklad reťazové kladkostroje, sa musia skontrolovať pred použitím a po 12 mesiacoch.
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IA 4.4.4. PLAVIDLO NA LOV DREDŽOM ALEBO VLEČNOU SIEŤOU S ROZPERNÝM RAHNOM

POLOŽKA

STAV/VÝSLEDOK
A: prípustné 

R: potrebuje opravu/výmenu/úpravu 
C: opravené 

NA: neuplatniteľné

3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov

Navijak vrátane lôžok, bŕzd, spojok, 
vodiaceho výstroja, valčekov, regulačného 
ventila a hydrauliky

Otočné stĺpové žeriavy vrátane otočných 
kĺbov, kladiek a drôtov, kladiek na 
konci otočného stĺpového žeriava 
a bezpečnostných uvoľňovačov

Palubné kladky a závesné kladky vrátane 
závesných ôk

Otočný stĺpový žeriav alebo portálový žeriav 
na zdvíhanie vaku vrátane navijaka, drôtu, 
kladky, háku, závesných ôk, regulačného 
ventila a hydrauliky

Zariadenie s príslušenstvom na vylodenie 
vrátane otočného stĺpového žeriava, kladiek, 
drôtu, háku, kladky, hákov na škatule, 
navijaka, regulačného ventila a hydrauliky

Vybavenie vlečnej siete s rozperným rahnom/
dredža

Reťaze na obmedzenie pohybu rahna (na 
uskladnenie a opravy)

6 mesiacov 12 mesiacov

Systém manipulácie s rybami, dopravník, 
výťah atď.

Rebrík do priestoru pre ryby

Elektrický drvič

Elektrická vŕtačka

Zváracie zariadenie

Prenosný generátor

Horáky a zariadenia na rezanie

12 mesiacov

Ručné nástroje a rôzne predmety

Voľné zdvíhacie zariadenia

Voľné zdvíhacie zariadenia, napríklad reťazové kladkostroje, sa musia skontrolovať pred použitím a po 12 mesiacoch.
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POLOŽKA

STAV/VÝSLEDOK
A: prípustné 

R: potrebuje opravu/výmenu/úpravu 
C: opravené 

NA: neuplatniteľné

3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov

Pomocný čln: stav, motor, núdzové vybavenie, 
rádiostanica

Zariadenie s príslušenstvom na spustenie na vodu/
vytiahnutie: zdvíhacie drôty, kladky a závesné oká, 
navijak a konštrukcia

Ťahač lovnej šnúry vrátane upevnenia, kladiek, 
vystreľovacieho noža, ovládačov a hydrauliky

Zadný ťahač siete vrátane hydraulického upevnenia 
a ovládačov

Predný ťahač siete vrátane hydraulického upevnenia 
a ovládačov

Navijak vakovej siete: súvisiace kladky a vybavenie

Zariadenie a príslušenstvo na vyťahovanie čereňom 
a navijak vrátane otočného stĺpového žeriava a celého 
vybavenia.

Čerpadlo na ryby vrátane otočného stĺpového žeriava 
a celého vybavenia.

Prepravné valčeky siete vrátane montážneho žeriava 
a ovládačov

Vyloďovací otočný stĺpový žeriav/žeriav vrátane 
všetkých súvisiacich kladiek, reťazí, závesných ôk atď.

6 mesiacov 12 mesiacov

Rebrík do priestoru pre ryby

Elektrický drvič

Elektrická vŕtačka

Zváracie zariadenie

Prenosný generátor

Horáky a zariadenia na rezanie

12 mesiacov

Ručné nástroje a rôzne predmety

„Kladivové“ priebojníky závesných ôk

Voľné zdvíhacie zariadenia, napríklad reťazové kladkostroje, sa musia skontrolovať pred použitím a po 12 mesiacoch.
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Modul VI • Dodatočné informácie

5 • Nácvik núdzových situácií

5.1. ÚVOD

5.2. AKO ZVLÁDNUŤ ÚČINNÝ NÁCVIK

5.3. NÚDZOVÝ PLÁN

5.4. KONTROLNÝ ZOZNAM ČINNOSTÍ V NÚDZOVÝCH 

SITUÁCIÁCH

5.4.1. MUŽ CEZ PALUBU

5.4.2. ZATOPENIE

5.4.3. UJMA NA ZDRAVÍ/POHOTOVOSTNÁ LEKÁRSKA POMOC

5.4.4. NEPRIAZNIVÉ POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

5.4.5. POŽIAR

5.4.6. OPUSTENIE PLAVIDLA

5.5. ZÁZNAM O NÁCVIKU NÚDZOVÝCH SITUÁCIÍ

DISKUTUJTE 
O MOŽNÝCH 
SCENÁROCH
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5.1. ÚVOD

Nácvik núdzových situácií je cvičenie, pri ktorom kapitán a posádka simulujú okolnosti katastrofy alebo nebezpečnej 
situácie na palube, aby si mohli precvičiť svoju reakciu. Nácvik nemusí predvídať každý možný scenár, poskytuje však 
posádke predstavu o tom, ako reagovať na núdzovú situáciu. Ciele správnej reakcie na núdzovú situáciu sú:

 � vzbudiť rýchlu reakciu;

 � zvládnuť situáciu alebo obmedziť jej zhoršenie;

 � uľahčiť evakuáciu, útek a záchranu pred nebezpečenstvom;

 � chrániť život (včasnou lekárskou pomocou) a

 � chrániť plavidlo a jeho vybavenie.
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5.2. AKO ZVLÁDNUŤ ÚČINNÝ NÁCVIK

Nácvik musí byť rozvrhnutý tak, aby každému členovi posádky poskytol príležitosť na precvičenie pridelenej úlohy v prípade 
skutočnej núdze, na zoznámenie sa s miestom a typom vybavenia dostupného na palube a zvýšenie dôvery v posádku ako tím. 
Odhalí tiež nedostatky v pláne, ktoré je následne možné napraviť.

1. Striedajte nácviky výberom rôznych situácií na palube, ako je napríklad požiar v ubytovacích priestoroch alebo v strojovni, pád 
cez palubu alebo evakuácia zranenej osoby.

2. Dbajte na to, aby výcvik niekoho neohrozil a aby pri ňom nedošlo k zraneniu.

3. Členovia posádky by mali byť schopní spoľahlivo obsluhovať zariadenia.

4. Povzbudzujte posádku, aby pracovala ako tím a bezpečne a efektívne zvládla situáciu.

5. Členovia posádky môžu cítiť určitý tlak. Je však dôležité, aby chápali, že sa môžu jeden na druhého spoľahnúť v skutočnej 
núdzovej situácii.

6. Každý nácvik stručne zhodnoťte. Naliehajte na členov posádky, aby porozprávali o tom, čo sa naučili a čo by bolo možné 
následne zlepšiť. Napríklad:

 y Je potrebné dodatočné vybavenie?

 y Existuje alternatívne miesto na uchovávanie vybavenia?

 y Potrebuje niektorý člen posádky ďalší výcvik (alebo opakovanie)?
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5.3. NÚDZOVÝ PLÁN

V rámci plánu treba zohľadniť nasledujúce informácie a zaznamenať ich do zápisu:

a) Krátky opis jednotlivých možných núdzových situácií (napr. muž cez palubu, požiar, zamotanie výstroja).

b) Kontrolný zoznam okamžitých opatrení, ktoré treba prijať ako odpoveď na jednotlivé núdzové situácie.

c) Mená osôb zodpovedných za opatrenia a postupy, ktoré treba dodržať podľa plánu.
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5.4. KONTROLNÝ ZOZNAM ČINNOSTÍ V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH

V tomto oddiele je uvedený kontrolný zoznam základných opatrení pre najpravdepodobnejšie núdzové situácie na malých 
plavidlách. Kontrolný zoznam môže pomôcť pri príprave nácviku a stručnom zhodnotení.

5.4.1. MUŽ CEZ PALUBU

Prijmite opatrenia na zníženie rizika pádov cez palubu, zároveň sa však pripravte na úspešnú záchrannú operáciu. Musíte vedieť, 
čo máte robiť a pripraviť si vhodný plán pre konkrétny čln.

Postupy pri záchrane osoby, ktorá spadla z paluby do mora, by mali zohľadniť nasledujúce úkony a opatrenia:

 � Vyvolajte poplach. Kričte: „Muž cez palubu!“

 � Určite hliadku, neustále sledujte osobu vo vode.

 � Vyhoďte záchranné koleso na označenie miesta.

 � Otočte čln: vráťte sa k recipročnému kurzu.

 � Núdzový signál: zavolajte rádiostanicou o pomoc.

 � Vyzdvihnutie: pripravte prostriedky na vytiahnutie danej osoby späť na palubu.

 � Organizácia: pripravte si vhodné prostriedky na vyzdvihnutie, napríklad kôš, rebrík, zdvíhací popruh alebo iné.

 � Prvá pomoc/lekárske ošetrenie: pripravte si vhodnú lekárničku na poskytnutie prvej pomoci a pripomeňte si, ako bojovať 
s podchladením.

5.4.2. ZATOPENIE

Na plavidlách s palubou môže dôjsť k zatopeniu kedykoľvek – na mori i v prístave. Dá sa mu však predísť, ale ak to nie je možné, 
tak sa aspoň dá regulovať. Ak sa zatopenie zistí včas, unikajúce potrubie možno izolovať a zatopenie regulovať odčerpávaním 
vody zo zatopeného priestoru.

Zatopenie môže nastať veľmi rýchlo a keď sa nezistí včas, odstránenie jeho príčiny môže byť problematické. Veľký význam má 
účinný poplašný signál hladiny vody v útore, ktorý včas varuje pred zatopením.

V záujme zníženia rizika zatopenia alebo hmotnej škody spôsobenej zatopením dbajte na to, aby ste udržiavali vodotesné 
oddelenia a kontrolujte, či sa uskutočnil servis všetkých priestorov pod palubou a či sú v dobrom prevádzkyschopnom stave. Ak 
dôjde k zatopeniu plavidla:

 � Vyvolajte poplach.

 � Spustite čerpadlá a skontrolujte, či je odsávanie účinné.

 � Hliadka v kormidelni musí zaslať rádiovú správu najbližšiemu plavidlu a pobrežnej stráži.

 � Obráťte plavidlo k plytšej vode alebo k prístavu. Zvážte vytiahnutie plavidla na breh.

 � Pokúste sa zadržať prúd vody zatvorením ventilov alebo zapchatím otvoru.

 � Ak čerpadlá nie sú prevádzkyschopné, opustite oddelenie a vodotesne ho uzavrite.

 � Zatvorte dvere, kryty a otvory, aby ste zabránili zatopeniu v spodnej časti.

 � Nechajte otvorené odtokové otvory alebo palubné odtoky na odvedenie zvyšnej vody.

 � Pomocou nádrže na palube alebo nádob na ryby spojených cez oddelenia vytvorte dočasné predely.

 � Vyhľadajte otvory, cez ktoré voda preniká do susedných oddelení.

 � Posúďte vplyv zatopeného oddelenia na stabilitu.

 � Použite tesniaci plát na zablokovanie priesakov.

 � Pripravte sa na opustenie plavidla. Zotrvajte na plavidle len dovtedy, kým je to bezpečné.

 � Plavidlo opustite až na príkaz kapitána.

 � Ak sa nachádzate vnútri plavidla (v uzavretých priestoroch), nenoste PFD ani potápačský oblek, keďže ich vztlak by mohol 
brániť úniku v prípade neočakávaného prevrátenia. Nechajte ich však rozbalené, aby boli k dispozícii.
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5.4.3. UJMA NA ZDRAVÍ/POHOTOVOSTNÁ LEKÁRSKA POMOC

Posádka by mala absolvovať výcvik poskytnutia prvej pomoci a vedieť, ako riešiť náhle zdravotné problémy, ako je bezvedomie, 
porezanie, popálenie, podchladenie a šok z chladu. Ak nastane prípad, ktorý si vyžaduje poskytnutie prvej pomoci, postupujte 
takto:

 � Sledujte zdravotný stav postihnutej osoby na palube.

 � Ak je v ohrození života, vyvolajte poplach rádiovým signálom SOS.

 � Ak je to potrebné, požiadajte prostredníctvom rádiostanice o pomoc lekára.

 � Pripravte sa na evakuáciu helikoptérou alebo iným plavidlom.

 � Alebo sa vráťte do prístavu.

5.4.4. NEPRIAZNIVÉ POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Skôr než sa vydáte na more, zoznámte sa s predpoveďou počasia a podmienkami na mori v danej oblasti.

 � Keď ste na mori, nepretržite sledujte počasie v danej oblasti.

 � Ak sa blíži zhoršenie poveternostných podmienok a/alebo ak máte v úmysle preplávať cez nebezpečnú oblasť, upozornite na 
to posádku.

 � Zatvorte dvere, kryty a otvory, aby voda nemohla preniknúť do plavidla.

 � Odčerpajte všetku vodu z útora, aby ste predišli strate stability.

 � Posádka by mala pripevniť vybavenie na palube a náklad.

 � Skontrolujte všetky prívody a odtokové cesty v trupe z hľadiska priesakov.

 � Pripravte sa na vykonanie dočasných opráv.

 � Ak sa nachádzate vnútri plavidla (alebo v uzavretých priestoroch), nenoste PFD ani potápačský oblek, keďže ich vztlak by 
mohol brániť úniku v prípade neočakávaného prevrátenia. Nechajte ich však rozbalené, aby boli k dispozícii.

 � Naplánujte zakotvenie plavidla v chránených vodách (bezpečnom prístave), ak to bude potrebné.

5.4.5. POŽIAR

Požiar môže vypuknúť v kuchyni alebo strojovni. Vybavte plavidlo vhodnými prostriedkami na uhasenie ohňa v týchto priestoroch. 
Skontrolujte, či je oblasť okolo sporáka čistá a pripravte si hasiacu deku, ktorou uhasíte prípadný požiar. Na druhej strane, 
v strojovni môže byť namontovaný systém zisťovania inertného plynu. Pravidelne kontrolujte ventily v systéme na rozstrekovanie 
vody. V prípade požiaru buďte pripravení postupovať takto:

 � Každý, kto zistí, že horí, musí vyvolať poplach.

 � Informujte pobrežnú stráž.

 � Ak je to možné, lokalizujte zdroj požiaru.

 � Vypnite všetky vetracie prístroje. Zatvorte kryty, dvere, otvory, okná a prieduchy.

 � Vypnite napájanie elektrinou v danom priestore.

 � Zaistite bezpečný únik osôb z oblasti požiaru.

 � Izolujte a uhaste požiar.

 � Manévrujte s plavidlom tak, aby sa minimalizoval vplyv vetra na oheň.

 � Natočte loď tak, aby dym prúdil smerom od nej.

 � Skontrolujte priľahlé priestory, aby ste zabránili šíreniu požiaru.

 � Po uhasení požiaru skontrolujte stabilitu plavidla.

 � Ak ste pri hasení požiaru použili vodu, začnite ju odstraňovať.

 � Zvážte ďalšie opatrenia.

 � Zachráňte vybavenie.
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5.4.6. OPUSTENIE PLAVIDLA

Prípravy na opustenie plavidla zahŕňajú nasledujúce opatrenia, ak tomu dovolia čas a okolnosti.

 � Zapnite poplašný signál.

 � Vyšlite signál SOS a oznámte dôvod núdze.

 � Pripravte si schválený záchranný čln a jeho spustenie na vodu.

 � Pripravte si „príručný vak“ a vezmite ho so sebou. Mal by obsahovať nasledujúce položky:

 y svetlice alebo vizuálne signály núdzovej situácie,

 y EPIRB (rádiomaják udávajúci polohu v tiesni),

 y SART (pátrací a záchranný transpodér),

 y batériové výstražné svetlo,

 y ručnú rádiostanicu alebo rádiostanicu VHF,

 y vodu a trvanlivé potraviny,

 y lekárničku,

 y teplý odev.

 � Nechajte nastúpiť posádku a prideľte každému úlohu.

 � Opustite plavidlo, ak sú ohrozené životy (blíži sa jeho potopenie).

 � Uzavrite vodotesné otvory.

 � Spustite záchranný čln. Naloďte sa na záchranný čln v suchu, ak je to možné.

 � Lano musí byť pevne pripútané k plavidlu, ale pripravte sa na jeho prerezanie hneď, ako budú všetci v člne.

 � Spustite na vodu plávajúcu kotvu a nafúknite podlahu člna.

 � Určite hliadky.

 � Aktivujte EPIRB.

 � Priebežne riaďte a neustále posudzujte situáciu, kým nebudete zachránení.
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5.5. ZÁZNAM O NÁCVIKU NÚDZOVÝCH SITUÁCIÍ

Muž cez palubu Dátum

Zatopenie Dátum

Prvá pomoc Dátum

Nepriaznivé poveternostné podmienky Dátum

Požiar Dátum

Opustenie plavidla Dátum



S
T

R
A

N
A

 1
7

3
M

O
D

U
L 

V
I •

 D
O

D
AT

O
ČN

É 
IN

FO
RM

ÁC
IE

 -
 5

 •
 N

ÁC
VI

K 
N

Ú
D

ZO
VÝ

CH
 S

IT
U

ÁC
IÍ

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1:  SMERNICE EÚ TÝKAJÚCE SA OCHRANY ZDRAVIA 

A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

PRÍLOHA 2: PRÁVNE PREDPISY FAO/ILO/IMO
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PRÍLOHA 1:  SMERNICE EÚ TÝKAJÚCE SA OCHRANY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

 � Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov pri práci (rámcová smernica) 
Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

 � Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie 
osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice 89/391/EHS) 
Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 18.

 � Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej 
manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle 
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 
Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 9.

 � Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri 
práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom 
Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 19.

 � Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú 
lekársku starostlivosť na palubách plavidiel 
Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19.

 � Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných 
označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 
Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23.

 � Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci 
Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12.

 � Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi 
s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 
Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

 � Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi 
s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/ES) – 
kodifikácia smernice 90/679/EHS 
Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21.

 � Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta 
samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 
Ú. v. ES L 177, 6.7.2002, s. 13.

 � Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta 
samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 
Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 38.

 � Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia 
účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 
89/391/EHS) (kodifikované znenie), 
Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.

 � Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. 
samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 
Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 38.

 � Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104/ES zo 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle 
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS – kodifikácia smernice 89/655/EHS, zmenená smernicami 95/63/ES, 2001/45/ES 
a 2007/30/ES) 
Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 5. Použitie pracovných prostriedkov, 1989.



S
T

R
A

N
A

 1
7

5
PR

ÍL
O

H
Y

PRÍLOHA 2: PRÁVNE PREDPISY FAO/ILO/IMO

 � IMO, Dohovor o medzinárodných pravidlách zabránenia zrážkam na mori (COLREGs), prijatý 20. októbra 1972 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � IMO, Medzinárodný dohovor o pátraní a záchrane na mori – SAR, prijatý 27. apríla 1979 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf

 � FAO, Kódex správania pre zodpovedný rybolov, 1995 
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

 � FAO/ILO/IMO, Usmerňujúci dokument o odbornej príprave a osvedčovaní personálu rybárskych plavidiel, 2000 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/

 � FAO/ILO/IMO, Dobrovoľné usmernenia pre návrhy, konštrukciu a vybavenie malých rybárskych plavidiel, 2005 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/

 � ILO, Dohovor o práci v odvetví rybárstva, 2007 (dohovor č. 188) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

 � ILO, Odporúčanie k práci v odvetví rybárstva, 2007 (odporúčanie č. 199) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199

 � IMO, Kódex medzinárodných noriem a odporúčaných postupov pre bezpečné vyšetrovanie námorných nehôd alebo námorných 
incidentov, 13. jún 2008 
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf

 � FAO/ILO/IMO, Bezpečnostné odporúčania pre rybárske plavidlá s palubou kratšie ako 12 metrov a pre rybárske plavidlá bez 
paluby, 2012 
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 1405/volume-1405-I-23489-English.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf
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Bezplatné publikácie:
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Tieto pokyny sú určené na predchádzanie nebezpečenstvu, ktorému môžu čeliť malé rybárske plavidlá a osoby, 
ktoré na nich pracujú, s cieľom umožniť plavidlám a ich posádkam, aby sa z plavieb vracali bez ujmy a v zdraví. 
Vzhľadom na to, že tieto plavidlá predstavujú približne 80 % celej rybárskej flotily EÚ a že počet smrteľných 
úrazov, zranených osôb a stratených plavidiel presahuje únosnú mieru, majú tieto pokyny rozhodujúci význam 
pri predchádzaní nebezpečenstvu a ochrane širších rybárskych komunít. Pokyny obsahujú rôzne moduly, ktoré 
sa zameriavajú na kľúčové oblasti, najmä na plavidlo, posádku, rybolovné činnosti, skutočné prípady, posúdenie 
rizík a ďalšie informácie, ako napr. nadnášacie prostriedky, stabilita, prvá pomoc, pracovné vybavenie a nácviky 
núdzových situácií. Vďaka glosáru s ilustráciami, fotografiami a grafmi, ktoré slúžia na zdôraznenie dôležitých 
bodov, je používanie týchto pokynov veľmi jednoduché.

Táto publikácia je dostupná v tlačenej aj elektronickej verzii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Naše publikácie si môžete bezplatne stiahnuť alebo sa prihlásiť na odber na stránke 
http://ec.europa.eu/social/publications

Ak si želáte byť pravidelne informovaní o Generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť, 
sociálne záležitosti a začlenenie, prihláste sa na odber bezplatného elektronického informačného 
spravodajcu Social Europe e-newsletter na adrese 
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social

KE-04-15-025-SK-N

http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social
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