(Ne)bezpe?í u lodního žeb?íku
V?tšina potáp???, kte?í se potáp?li z lodi, ví, že než vstoupí do vody, musí zkontrolovat, zda pod
nimi nikdo není. Také když používají žeb?ík k výstupu na palubu po ponoru, musí se ujistit, že pod
nimi nikdo není, pokud by spadli.
Tato dv? bezpe?nostní opat?ení se potáp???m ?asto p?ipomínají v rámci instruktáže p?ed
nadcházejícím ponorem. B?hem této instruktáže byste se také m?li dozv?d?t, které ?ásti vybavení
máte odstranit, než se vrátíte zp?t na palubu, m?že se to lišit lo? od lodi, a rovn?ž podle dané
lokality. Ne všechny žeb?íky a/nebo podmínky ponoru jsou všude stejné. M?žete nap?íklad zjistit,
že tzv. H-žeb?íky vyžadují, abyste si sundali ploutve, zatímco T-žeb?íky, které jsou mnohem
b?žn?jší a uživatelsky p?ív?tiv?jší, vám umož?ují ponechat si ploutve nasazené.

Co je však mezi potáp??i mén? známé a b?hem instruktáží málokdy zmi?ované, je, jak se vyhnout
zran?ním rukou/prst? p?i šplhání po lodním žeb?íku nahoru. Mo?ské podmínky mohou výstup po
žeb?ících zt?žovat, a p?estože n?které lod? mají lodní žeb?íky pevné, musejí se potáp??i
v?tšinou vypo?ádat s žeb?íky pohyblivými a skládacími.
Tento typ žeb?íku nemusí být problém, pokud ovšem víte, jak fungují. nejprve si uv?domte, že tyto
žeb?íky jsou obvykle p?ipevn?ny k lodi pomocí záv?su. To umož?uje žeb?íku pohybovat se
nahoru a dol? s vlnami. Mnohé z t?chto záv?s? nelze uzamknout, takže se žeb?ík pohybuje s

potáp??em na žeb?íku i bez n?j. P?edstavte si žeb?ík jako “louská?ek”. Jedna rukoje? tohoto
louská?ku je upevn?na, zatímco vy tla?íte na rukoje? druhou. ?elisti se otev?ou, aniž byste museli
vynaložit velkou sílu. Stejn? funguje lodní žeb?ík.
Jedna “rukoje?” je lo?, druhá je žeb?ík. Když jde žeb?ík nahoru (jakmile stojíte na žeb?íku, vaše
nohy jdou dozadu) - ve skute?nosti otevíráte louská?ek. Ale když žeb?ík op?t klesá dol?, ur?it?
nechcete, aby se vaše ruce nebo prsty dostaly mezi ob? pohyblivé ?ásti. Pokud k tomu dojde,
nebudete schopni uvolnit tlak, protože veškerá vaše váha spo?ívá na žeb?íku a následn? m?žete
skon?it s rozdrcenými nebo od?enými rukama nebo prsty - možná dokonce s následnou amputací!
Totéž platí pro všechny ostatní pohyblivé ?ásti žeb?ík?.

T?mto zran?ním se lze vyhnout, jen je pot?eba dívat se pozorn?, kam pokládáte ruce. N?kdy se to
snáze ?ekne, než provede, protože v d?sledku mo?ských vln m?že být lezení na palubu náro?né
a nemusíte v?novat velkou pozornost tomu, kde máte ruce. Vhodná konstrukce žeb?íku m?že
riziko poran?ní rukou a prst? zmírnit a od potáp??ských st?edisek se vyžaduje, aby provedla
d?kladné posouzení možných nebezpe?í a zajistila, že jejich žeb?íky budou co nejbezpe?n?jší.
A na záv?r ješt? n?co k možnému poran?ní hlavy. Sice se to stává z?ídka, ale po?ítejte s tím, že
když nastane velké vlnobití, žeb?ík se zvedne hodn? vysoko a poté se na spodní stran? vlny z?ítí
do vody. Snažte se, abyste se práv? v tu chvíli pod žeb?íkem nenacházeli. To m?že být hlavn?
náro?né tam, kde vás silné proudy tla?í sm?rem k žeb?íku. I když si možná myslíte, že vyno?ení
se velmi blízko u žeb?íku vám umožní snadné chycení se, rad?ji se p?íliš blízko žeb?íku
nevyno?ujte - mohlo by vám to zni?it celý den.
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