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Ukázka: 
Při rychlém nakládání lodě jsou velmi často 
problémy s hladkým vybalastováváním, tedy 
vyčerpáváním zátěžové vody z lodě. Balasto-
vé tanky jsou zpravidla ve dvojitém dně a je 
jich hodně. V souhrnu mají obsah například 
5000 metrů krychlových a balastové čerpa-
dlo za hodinu zvládne jen desetinu tohoto 
množství. Schválně volím tato čísla. I laiko-
vi je jasné, že za deset hodin práce čerpadla 
by loď měla být bez balastu. Teoreticky to 
sedí, ale praxe je jiná. V praxi nikdy nelze 
vyčerpávat všechny tanky najednou. Pracu-
je se zpravidla se dvěma tanky – rovnoměr-
ně zprava a zleva. Jejich ventily otevřeme 
naplno, ale voda z nich rovnoměrně neuni-
ká. Před vyprázdněním konkrétního tanku 
je nutno otevřít ventil dalšího tanku, jinak 
se sací potrubí může zavzdušnit a čerpadlo 
začne pracovat naprázdno a vodu nečerpá. 
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Při úklidu zásuvek jsem našel svůj rukopis z doby kolem roku 
1987. Tehdy jsem se neodvážil nabídnout ho ke zveřejnění. 
Velmi pravděpodobně bych se totiž musel živit jinou prací, 
než péči o mašinky na námořních lodích. Byl jsem na své práci 
závislý tak, jako někdo například na marihuaně, a tak jsem 
zásuvku raději neotvíral. Čas běžel, mnohé se změnilo a můj 
rukopis  mezitím ztrácel na aktuálnosti. Oprášil jsem ho s po-
citem, že některé mé příběhy se snad dobře čtou. Mým cílem 
bylo vzpomenout na nelehkou práci posádek našich bývalých 
námořních lodí, práci, která byla často zbytečně zpestřována 
lidskou hloupostí. Vždy jsem vycházel ze skutečných událostí, 
takže děj je autentický a uvedené příběhy se skutečně ode-
hrály. Jak říkal můj dobrý přítel, starší námořník a srandista 
Vojtek z Moravy: „To není žádný fakt, to se skutečně stalo.“

 
 Michal Svoreň, 1. strojní důstojník v. v.
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Pokud si toho obsluha nevšimne včas, 
může se ucpávka čerpadla poškodit 
a pak se už čerpadlo zavzdušní a žád-
nou vodu nenasaje. I když se ucpávka 
nepoškodí, není oprava poškozeného 
potrubí o průměru například 300 mm 
jednoduchá a čas letí. Vyčerpávání zů-
statků z balastových tanků slouží tzv. 
ejektory, kterým je jedno, čerpají-li 
vodu nebo vzduch. Těmito čerpadly se 
tanky začistí nejlépe. Sací koše v balas-
tových tancích jsou vždy umístěné v je-
jich zadní části a otvory rour se nemo-
hou opírat o dno lodě, protože by se tím 
vlastně ucpaly. Musí být tedy v takové 
výšce, aby vtok vody do roury nebyl při-
škrcený. Je tedy logické, že nejlépe se 
balastové tanky začistí ve chvíli, kdy 
bude loď mít trim, čili bude nakloněná 
směrem na záď, tedy když nejvyšší hla-
dina vody bude u sacího koše. Také je 
logické, že vodu z tanku lze vyčerpat jen po tu úroveň, kam sahá sací potrubí. Právě tak je logické, že 
při převozu nákladu má na lodi zůstat co nejméně balastové vody. Čím víc této vody, tím méně nákladu 
loď pobere, protože loď je možné naložit jen po určitý ponor. 

Tyto logiky nejednou způsobily na lodi značné zmatky. Palubní číf chce mít balastové tanky vyčer-
pané na nulu, ale ono to prostě nejde. Při náklonu lodě na záď se z tanku už nic vyčerpat nedalo, ale 
po vyrovnání lodě chce palubní číf zkusit, zda by to přece jen nešlo a nedá si vysvětlit, že to není možné 
ani teoreticky a ty naměřené tři-čtyři centimetry vody jsou tak zvané nevyčerpatelné zůstatky. On má 
svou zkušenost, že tehdy a tehdy se mu tento tank podařilo zcela vyčerpat, tak to chce mít stále. Nevši-
ml si ale, že tehdy možná začišťoval tank při větším náklonu lodě na záď a že při měření voda od sondy 
v tanku odtekla. Prostě chce mít v tanku nulu. Nervozita po vyrovnání lodě narůstá, dělají se další 
chyby a někdy místo odtoku začne vody v tanku přibývat. Není to tak dávno, co si čtvrtý strojní důstoj-
ník za špatné začistění balastových tanků od kapitána vysloužil výtku. Vina ale není jen na strojním 
důstojníkovi. Vždy je na obou stranách – na strojovně i na palubě.

Nemám rád byrokracii, ale vyrobím jednoduchý formulář, do kterého bude dotyčný námořník obslu-
hující ventily balastových tanků na palubě a měřící množství vody v tancích zapisovat svá měření záro-
veň s dobou, kdy to měření dělal. Získáme jednoduchý přehled o postupu debalastování a když vznikne 
problém, dozvíme se kdy a kde. Možná to nebylo jen tím formulářem, ale teď už jsme s debalastováním 
neměli žádné problémy. Vyplněný formulář mohu zahodit. Svůj účel splnil, vždyť jsem ho zavedl ne 
kvůli byrokracii, ale pro lepší praxi při vyprazdňování balastových tanků.

K ránu 3. dubna je loď 
plně naložená, probíhají ob-
vyklé ceremonie před opuště-
ním přístavu. Koná se i celní 
a pasová kontrola spojená 
s hledáním černých pasažérů, 
po nichž musí pátrat posádka 
lodě. V přístavech socialis-
tického světa to má posádka 
jednodušší, tam se o černé 
pasažéry stará místní policie 
někdy i za pomoci cvičených 
psů. My takové psy nemáme, 
tak se musíme snažit sami. 
Vloni se nám jeden takový 
schoval na lodi Košice do bed-
ny s výbavou lodních schodů 
a bocman Eman ho tam na-
šel jen díky náhodě. Odvézt 
z přístavu černého pasažéra 
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je pro loď vždy velmi nepříjemné a rozpači-
té je v tomto případě i mezinárodní právo, 
které chrání hlavně černého pasažéra. Nut-
no přiznat, že právem. Mezi posádkami lodí 
se našli i takoví barbaři, že na příkaz kapi-
tána černé pasažéry naházeli do moře. My 
bychom je tam sice neházeli, ale měli by-
chom s nimi velké množství nepříjemností. 
Jako nedávno jedna naše loď, která si z af-
rického přístavu odvezla nahoře na komí-
ně pět černých pasažérů. Černých po všech 
stránkách. Našli je až po dvou dnech plavby 
do Brazílie, když už bylo na návrat pozdě. 
Tito pasažéři velmi dobře znali svá práva 
a věděli, že mají nárok na celodenní stravu, 
přiměřené ubytování a že na lodi nemusí 
pracovat. V Brazílii je přístavní orgány sa-
mozřejmě na břeh nepustily, a i když jindy 
loď nehlídaly, tentokrát kvůli černým pasa-

žérům postavily k lodním schodům vojáka se samopalem. Kapitán byl nakonec rád, že se zbavil černých 
pasažérů tím, že jim na náklady lodě zakoupil letenky z Ria do patřičné africké země. Na letiště je 
eskortovala policie. Těch pět mělo celkem pěkný výlet a nic za něj nemuseli zaplatit. Takže je nutné po-
řádně prohledat všechny prostory, kde by se někdo takový mohl schovat. Zavazuje mě k tomu i předpis 
generálního ředitele, podle kterého musím veliteli písemně potvrdit před odplutím z každého přístavu, 
že jsme důkladně zkontrolovali všechny strojní prostory a černého pasažéra nenašli. Byrokratické alibi, 
protože ve strojních prostorách je tolik možných skrýší, že mazaného černého pasažéra bychom tak jako 
tak nenašli...
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