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KONTROLNÍ SEZNAM: ZAZIMOVÁNÍ LODĚ
Seznam úkonů na konci sezóny
Obecné

     Nádrž na naftu: Dotankujte do plna pro snížení rizika kon-
denzace.

     Pokud je to možné, nainstalujte v lodi odvlhčovač nebo 
topení.

     Přenosné cennosti: Nenechávejte na lodi žádné cenné vy-
bavení jako dalekohledy, přenosné vysílačky atp., pokud 
zde nemohou být velmi bezpečně uschovány. 

     Nenechávejte na lodi vybavení, které by se působením 
vlhkosti poškodilo.

     Nádrže na vodu: Zcela vypusťte. Před novou sezónou pro-
pláchněte speciálními čisticími prostředky.

     Toalety: Pořádně propláchněte, uzavřete ventily a zazi-
mujte podle návodu výrobce. Obvykle se doporučuje ro-
zebrat a vyčistit splachovací mechanismus.
Stěžeň a takeláž
Stěžeň: Pokud se bude odstrojovat:

     Elektrické kabely: Opatřete popisky pro snadnější opě-
tovné zapojení.

     Takeláž: Opatřete popisky, než součásti odstrojíte.
     Stěžeň a kulatiny: Označte jménem lodě před uložením 

na břehu.
Elektrická zařízení

     Baterie: Pokud nebudou na palubě dobíjeny, demontujte 
a uložte na břehu.

     Suché baterie: Odstraňte články ze svítilen, přenosných 
vysílaček, světel na vestách a dalších zařízení.

     Na konektory baterií stříkněte trochu WD40 nebo podob-
ného přípravku.
Plachty a pohyblivá takeláž

     Plachty: Pošlete na kontrolu, údržbu a opravy do odbor-
ného plachtařství.

     Pohyblivá takeláž: Veškerá lana rozmotejte, prohlédněte, 
zkontrolujte opotřebení, označte a uložte.

     Rolfoky: Odstrojte a proveďte údržbu podle návodu vý-
robce.
Motor

     Uzavřete přívod mořské vody a zajistěte, aby motor ne-
bylo možné nastartovat. V případě potřeby propláchněte 
chladicí okruh sladkou vodou, vypusťte a zazimujte podle 
návodu výrobce.

     Proveďte doporučený pravidelný servis. Bez ohledu na od-
jeté motohodiny je před zazimováním vhodné vyměnit 
palivový filtr a olej včetně filtru.
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Zimní údržba

Bezpečnostní vybavení
     Záchranný ostrůvek: Odešlete na odbornou kontrolu 

a servis.
     Záchranné vesty: Zkontrolujte a proveďte údržbu.
     Světlice: Zkontrolujte datum exspirace.
     Lékárnička: Zkontrolujte položky a data spotřeby.
     Bezpečnostní lana/popruhy: Odstrojte z paluby a zkont-

rolujte poškození/opotřebení.
Podpalubí

     Potraviny: Vyložte veškeré potraviny, včetně sušených 
a konzervovaných.

     Chladnička: Vyprázdněte, řádně vymyjte a ponechejte 
otevřenou.

     Toalety a sprchy: Pořádně ukliďte a vymyjte s použitím 
desinfekce proti vzniku plísní.

     Spacáky a ručníky: Sbalte a vyložte pro vyprání a uložení 
na břehu.

     Nepromokavé oděvy: Sbalte a vyložte pro vyprání a ulo-
žení na břehu.
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Loď Molio spouštějí na vodu, jak je popisováno v knize A Wild Call

KONTROLNÍ SEZNAM: ODZIMOVÁNÍ LODĚ
Seznam úkonů na začátku sezóny

     Pojistka zřízena a zaplacena 
     Veškeré vybavení zpět na palubě
     Kýlové prostory čisté a bilge pumpy odzkoušené
     Mapy a almanachy aktualizované
     Nádrže na vodu doplněné, pumpy otestované, nikde nic 

neprotéká
     Veškeré bezpečnostní vybavení zpět na určených místech
     Poziční světla a navigační přístroje zkontrolovány
     Motor odzimován
     Impeler a filtr zkontrolovány nebo v případě potřeby vy-

měněny
     Plachty, všechna lana výtahů a otěží v pořádku
     Světlice na místě, zkontrolována expirace
     Podsvícení kompasu a poziční světla fungují
     Všechny ventily průchodek trupem mají volný chod
     Uložení kormidla neprotéká
     Baterie dobíjejí a drží náboj
     Plynový vařič a vedení zkontrolovány
     Veškerá zařízení napájená bateriemi funkční
     Napětí a stav lanek relingu zkontrolovány
     Bezpečnostní lana/popruhy nastrojeny/vyměněny


