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Pravidla pro manipulaci s vrátkem při vytahování/spouštění lodí. 

1. Lodní výtah není majetkem YCZN a za manipulaci s ním a za celý proces je odpovědný 

člen klubu, který vrátek používá. že užívání vrátku je na vlastní nebezpečí 

a YCZN, z.s. se zříká odpovědnosti za následky při neodborné manipulaci s tímto 

zařízením. 

2.  Vrátek smí použít pouze člen YCZN, starší 18-ti let, znalý práce s tímto zařízením 

a seznámený s těmito pravidly pro užívání vrátku. 

3. Před napnutím lana přes cestu musí být viditelně podél lana umístěny výstražné tabule 

„Pozor lano“. 

4. Pro bezpečné spuštění nebo vytažení lodě je třeba zajistit potřebný počet osob. 

5. Zajistěte, aby se v době spouštění/vytahování lodě nikdo nenacházel v cestě 

a na svážnici v trase lana. 

6. Dbejte na správné upevnění lana na konstrukci vleku, aby nedošlo k odpojení nebo 

poškození řetězové spojky nebo konstrukce vleku. 

7. Před samotným spouštěním nejprve napněte lano, pak pomalu spouštějte na rychlost „1“. 

Až spouštěné břemeno visí na laně a jsou dodržena všechna bezpečnostní opatření, je možno 

přepnout na rychlost „2“. Mezi rychlostí „1“ a “2“ při spouštění/vytahování zbytečně 

nepřepínejte, může dojít k vyhození jističe.  

8. Osoba, která ovládá vrátek (je v blízkosti cesty a má přehled o pohybu osob), 

dostatečně hlasitě a zřetelně informuje pohybující se osoby po celou dobu operace 

o nebezpečí zakopnutí o natažené lano a o dalších překážkách a nebezpečích. 

9. Nenechávejte natažené lano a vlek bez dozoru a mějte situaci vždy pod kontrolou. 

10. Nechávejte zavěšenou loď nebo vlek na vrátku pouze po nezbytnou dobu. 

11. Po ukončení manipulace s vrátkem naviňte lano na buben a ukliďte ovladač, výstražné 

tabule a pomocný materiál na své místo. 

12. Proveďte kontrolu zařízení a zapište do „Vrátníku“: Datum a čas, kdo a s čím vrátkem 

manipuloval, poznámku o stavu vrátku, ….. 

Díky za pozornost a dbejte, prosím na dodržování pravidel manipulace s vrátkem - VV YCZN 

http://www.yczn.cz/

