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P!íloha ". 3 k vyhlá#ce ". 42/2015 Sb. 

Podmínky zdravotní zp$sobilosti 

A. Podmínky zdravotní zp!sobilosti "lena posádky plavidla 

1. Nemoci, které podmi#ují zdravotní nezp!sobilost 

1.1. Zhoubná nádorová onemocn$ní 

a) ve%kerá onemocn$ní vyvolaná zhoubn&m bujením bun$k (mimo 
basocelulárního karcinomu k!'e) do 5 let od vylé"ení, resp. do 5 let od 
vylé"ení poslední recidivy, 

b) basocelulární karcinom k!'e do vylé"ení. 

1.2. Endokrinní a metabolické nemoci 

a) diabetes mellitus, kter& zp!sobuje zdravotní komplikace, a to zejména 

1. druhá a dal%í hypoglykémie, která se vyskytne b$hem období 12 m$síc! 
od první hypoglykemie a k jejímu' zvládnutí je t(eba pomoci dal%í osoby, 
nebo 

2. druhá a dal%í hypoglykémie, která se vyskytne b$hem období 12 m$síc! 
od první hypoglykemie, a to bez varovn&ch p(íznak!, 

3. diabetes mellitus doprovázen& orgánov&mi komplikacemi. 

1.3. Du%evní nemoci 

a) organické du%evní poruchy projevující se demencí (demence u 
Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, demence u chorob 
klasifikovan&ch jinde, nespecifikované demence), 

b) organick& amnestick& syndrom, 

c) organicky podmín$né poruchy osobnosti a poruchy chování, 

d) nespecifické organické nebo symptomatické du%evní poruchy, 

e) akutní, chronické nebo nelé"ené formy zejména schizofrenie, schizotypní 
porucha, akutní a p(echodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, 
trvalá du%evní porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické 
psychotické poruchy, 



f) mentální retardace, 

g) pervazivní v&vojové poruchy, 

h) vá'né du%evní poruchy vrozené, zp!sobené nemocí, úrazem nebo 
neurochirurgick&mi operacemi, 

i) klinicky záva'né formy specifick&ch poruch osobnosti vedoucí k vá'n&m 
poruchám úsudku, chování nebo adaptability, 

j) závislost na alkoholu nebo jin&ch návykov&ch látkách, 

k) pravidelné po'ívání alkoholu nebo návykov&ch látek, 

l) pravidelné u'ívání lé"iv nebo jejich kombinací, jejich' ú"inek m!'e sní'it 
pozornost. 

1.4. Nemoci krve a krvetvorn&ch orgán! 

a) vrozené/d$di"né/hemolytické anemie, 

b) získané hemolytické anemie s opakovan&mi projevy hemol&zy. 

1.5. Nemoci nervového systému 

a) degenerativní a zán$tlivá onemocn$ní nervového systému nebo poúrazové 
stavy nervového systému, které zp!sobují poruchu koordinace pohyb! nebo 
rovnováhy nebo (e"i s naru%ením dorozumívání nebo poruchy v$domí nebo 
spánku, p(ípadn$ provázené dlouhodob&mi bolestmi, 

b) epilepsie po dobu 5 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické 
lé"by, 

c) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém 
záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická lé"ba, po dobu 12 m$síc! 
bezzáchvatového období, 

d) záchvatové stavy s poruchou v$domí nebo hybnosti, nap(íklad 
nekompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie, 

e) v&skyt transitorních mozkov&ch cévních p(íhod ischemického nebo 
embolického p!vodu i bez trvalej%ího funk"ního omezení, 

f) stavy po cévních mozkov&ch p(íhodách s t$'k&m omezením fyzick&ch nebo 
du%evních funkcí. 



1.6. Nemoci ob$hového systému 

a) vá'né srde"ní arytmie (poruchy srde"ního rytmu), 

b) záva'ná onemocn$ní srdce a cév ve funk"ní t(íd$ III. a IV. NYHA klasifikace 
a záva'né poruchy srde"ního rytmu, 

c) t$'ko korigovatelná hypertenze, hypertenzní nemoc s pokro"il&mi 
orgánov&mi zm$nami vyvolávajícími záva'né poruchy jejich funkcí a maligní 
hypertenze, 

d) anamnéza dvou a více atak tromboembolické nemoci, 

e) t$'%í formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofick&mi defekty 
nebo hemodynamicky záva'n&mi stenózami karotid nebo v$t%ími 
aneuryzmaty aorty, 

f) varikozní komplex, kter& se dle anamnézy ji' alespo# dvakrát manifestoval 
vznikem bércového v(edu, 

h) stavy po implantaci defibrilátoru. 

1.7. Nemoci d&chacího systému 

a) v%echny nemoci vedoucí ke sní'ení vitální kapacity plic pod 60% nále'ité 
hodnoty nebo ke sní'ení pom$ru jednosekundové kapacity plic a forsírované 
vitální kapacity plic pod hodnotu 0,6 v"etn$ situací, kdy je tento pom$r sní'en 
pod uvedenou hodnotu jen b$hem záchvat!, 

b) dva nebo více spontánních pneumothorax! v anamnéze, 

c) parciální nebo globální dechová nedostate"nost bez ohledu na p(í"inu, 

d) chronická obstruk"ní plicní nemoc, 

e) chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice, 

f) alergické astma bronchiale. 

1.8 Nemoci nosní, u%ní a kr"ní 

a) Ménierova nemoc a jiné poruchy rovnováhy vy'adující lé"bu, 

b) afonie a t$'%í dysfonie s naru%ením dorozumívání, 

c) záva'né nemoci st(edního ucha nebo bradavkového v&b$'ku, 



d) stále se zhor%ující poruchy sluchu znemo'#ující komunikaci hovorovou (e"í 
nebo p(i audiometrickém vy%et(ení je celková ztráta sluchu vy%%í ne' 30% (dle 
Fowlera). 

1.9. Nemoci za'ívacího systému 

a) v(edová choroba 'aludku nebo dvanáctníku podle následujících kriterií: 

1. peptick& v(ed do 1 roku od prokázaného zahojení, 

2. perforace nebo penetrace v(edu nebo masivního krvácení z v(edu do 1 
roku po chirurgickém vylé"ení základní choroby, 

b) kolostomie, 

c) anamnéza dvou nebo více atak akutní pankreatitidy, chronická recidivující 
pankreatitida s funk"ní nedostate"ností zevn$ sekretorické "ásti pankreatu, 

d) k&ly do 3 m$síc! po chirurgickém vylé"ení, 

e) stav po virové hepatitid$ typu A, B, C, D nebo E do 6 m$síc! po stabilizaci 
hodnot aktivity enzym! ALT a AST v krvi, 

f) chronická jaterní onemocn$ní provázená poruchou jaterních funkcí nebo 
v&razn$j%í biochemickou aktivitou nebo hyperbilirubinemií (s hodnotou 
celkového bilirubinu vy%%í ne' 50 mmol/1), 

g) prokázaná Crohnova nemoc, ulcerozní kolitis a jiná onemocn$ní, k jejich' 
projev!m pat(í recidivující pr!jmy. 

1.10. Nemoci vylu"ovacího systému 

a) v%echna onemocn$ní ledvin vedoucí k poklesu glomerulární filtrace 
vzta'ené na standardní povrch t$la pod hodnotu 1,0 mililitru za sekundu nebo 
zp!sobující zv&%ení koncentrace mo"oviny nebo kreatininu v krvi nad 
fysiologickou mez, 

b) rozsáhlá nebo recidivující hydrokéla, 

c) "áste"ná nebo úplná obstrukce alespo# "ásti vylu"ovacího systému. 

1.11. Nemoci pohybového systému 

a) amputace horní kon"etiny v p(edloktí a vy%%í, 

b) amputace dolní kon"etiny v bérci a vy%%í, 



c) ankylosa nebo velmi v&razné omezení hybnosti ramenního nebo loketního 
nebo ky"elního kolenního nebo hlezenního kloubu, 

d) poúrazová zm$na zán$tlivé nebo degenerativní onemocn$ní páte(e nebo 
velkého kloubu vy'adující soustavné nebo opakované lé"ení nebo v&razn$ 
omezující stabilní ch!zi nebo dr'ení t$la (zejména revmatoidní arthritis, 
Becht$revova nemoc, onemocn$ní páte(e spojená s opakovan&mi atakami 
spondylogenních algick&ch syndrom! v anamnéze, t$'%í arthrosa ky"elní nebo 
kolenní). 

1.12. Nemoci o"ní 

a) binokulární zraková ostrost, a to i za pou'ití korek"ních "o"ek, men%í ne' 
0,5, 

b) zraková ostrost men%í ne' 0,5 p(i úplné funk"ní ztrát$ zraku na jednom oku 
nebo v p(ípad$ pou'ívání pouze jednoho oka, nap(íklad v p(ípad$ diplopie, a 
to i za pou'ití korek"ních "o"ek, 

c) úplná funk"ní ztráta zraku na jednom oku nebo pou'ívání pouze jednoho 
oka, pokud tento stav trvá mén$ ne' 6 m$síc!, 

d) rozsah horizontálního zorného pole obou o"í men%í ne' 120 stup#!, rozsah 
vertikálního zorného pole men%í ne' 20 stup#! sm$rem nahoru a dol!, 

e) nesná%enlivost korek"ních "o"ek, pokud jsou k dosa'ení zrakové ostrosti 
nezbytné, 

f) diplopie, 

g) záva'ná porucha kontrastní citlivosti, 

h) xeroftalmie, 

i) oboustranná ptosa ví"ek, 

j) glaukom. 

1.13. Nemoci ko'ní 

T$'ké a rozsáhlé formy ko'ních onemocn$ní. 

1.14. Ostatní nemoci 

Únavov& syndrom t$'%ího stupn$ bez ohledu na p(í"inu. 



2. Nemoci, které vy'adují odborné posouzení a u kter&ch je kladn& posudkov& 
záv$r podmín$n posouzením odborného léka(e 

2.1. Zhoubná nádorová onemocn$ní 

a) nádorová onemocn$ní v anamnéze, 

b) basocelulární karcinom k!'e v anamnéze. 

2.2. Endokrinní a metabolické nemoci 

a) v%echny formy endokrinních a metabolick&ch nemocí, které jsou pln$ 
kompenzovány pravideln&m perorálním p(íjmem lék! nebo kompenzaci léky 
nevy'adují, 

b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena lé"ba léky, které nesou riziko 
vyvolání hypoglykémie, a v p(edcházejících 12 m$sících nedo%lo k 'ádné 
hypoglykemii a neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s 
diabetes mellitus. 

Pravidelná léka(ská kontrola zdravotního stavu léka(em p(íslu%né 
specializované zp!sobilosti je podmínkou zdravotní zp!sobilosti v'dy, 
provede se nejmén$ jedenkrát za 2 roky. 

2.3. Du%evní nemoci 

a) postencefalitick& syndrom, 

b) záva'né neurotické poruchy, behaviorální syndromy spojené s 
fyziologick&mi poruchami a somatick&mi faktory, 

c) záva'né poruchy spánku, 

d) ob"asné u'ívání lé"iv nebo jejich kombinací, jejich' ú"inek m!'e sní'it 
pozornost, 

e) závislost na alkoholu (alkoholismus), návykov&ch látkách v anamnéze po 
uplynutí bezpe"ného abstinen"ního období; za bezpe"né abstinen"ní období 
se pova'uje nezpochybn$na d!sledná a trvalá abstinence trvající alespo# 2 
roky, její' prokázání vypl&vá ze záv$r! u"in$n&ch p(íslu%n&m odborn&m 
léka(em, 

f) opakované akutní intoxikace v anamnéze. 

Pravidelná léka(ská kontrola je podmínkou zdravotní zp!sobilosti v'dy u 
v%ech nemocí zde uveden&ch. 



2.4. Nemoci krve a krvetvorn&ch orgán! 

Hemorhagické diatesy (vaskulopatie, trombocytopatie, koagulopatie) a 
v%echny stavy se zv&%en&m rizikem krvácení. 

2.5. Nemoci nervového systému 

a) cévní p(íhoda mozková v anamnéze, 

b) cévní nemoci mozku s následn&mi poruchami, 

c) abnormální elektroencefalografick& nález bez ohledu na p(í"inu, 

d) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgick&mi zákroky, které 
ovliv#ují centrální nebo periferní nervov& systém a zp!sobují psychické, 
smyslové nebo motorické poruchy, 

e) stav po ojedin$lém neprovokováném epileptickém záchvatu, pokud nebyla 
nasazena antiepileptická lé"ba a p(i neurologickém vy%et(ení není nalezena 
'ádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není 
zaznamenána 'ádná epileptiformní aktivita, po 1 roce od tohoto záchvatu, 

f) epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena 
antiepileptická lé"ba a p(i neurologickém vy%et(ení není nalezena 'ádná 
související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není 
zaznamenána 'ádná epileptiformní aktivita, po 5 letech od vysazení lé"by, 

g) nemoci, které provází zv&%ené riziko epileptick&ch záchvat!, nap(íklad 
arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, p(esto'e k samotn&m 
záchvat!m je%t$ nedo%lo. 

2.6. Nemoci ob$hového systému 

a) srde"ní chlop#ové vady a jiné vady bez poruchy hemodynamiky, 

b) onemocn$ní srdce a cév jako jsou nap(íklad t$'ké formy srde"ních 
onemocn$ní vrozen&ch i získan&ch s funk"ním omezením nebo záva'n$j%ími 
poruchami srde"ního rytmu, 

c) patologick& nález p(i elektrokardiografickém vy%et(ení bez ohledu na 
p(í"inu, 

d) arteriální systémová hypertenze, 

e) srde"ní arytmie, 



f) onemocn$ní srdce a cév ve funk"ní t(íd$ III. NYHA klasifikace a poruchy 
srde"ního rytmu, 

g) stenokardie b$hem klidu nebo psychického zatí'ení (vzru%ení), 

h) trvalá kardiostimulace s v&jimkou nekomplikovan&ch nebo nezávazn&ch 
stav!, kde odborné vy%et(ení provede posuzující léka(; pravidelná léka(ská 
kontrola zdravotního stavuje podmínkou zdravotní zp!sobilosti v'dy. 

2.7. Nemoci d&chacího systému 

a) nealergické astma bronchiale, 

b) alergické nemoci d&chacích cest, 

c) chronické nemoci d&chacího systému v&%e neuvedené. 

2.8 Nemoci nosní, u%ní a kr"ní 

a) chronické hnisavé zán$ty vedlej%ích dutin nosních nebo st(edou%í, 

b) jiná onemocn$ní ucha, 

c) p(i audiometrickém vy%et(ení je celková ztráta sluchu vy%%í ne' 30% (dle 
Fowlera). 

2.9. Nemoci trávicího ústrojí 

a) stavy po b(i%ních operacích, jestli'e po nich p(etrvávají za'ívací obtí'e 
st(edního nebo t$'%ího stupn$, 

b) anamnéza perforace nebo penetrace v(edu nebo masivního krvácení z 
v(edu, 

c) tzv. pseudoulcerosní syndrom a jiné obtí'e trávicího traktu v anamnéze, 
které vy'adovaly lé"bu, 

d) chronická apendicitis, 

e) virová hepatitida typu B, C, D v anamnéze, 

f) rozsáhlej%í hemoroidální uzle s anamnézou opakovan&ch zán$t!, 

g) prolaps rekta, 

h) fissura ani, 



i) periproktální pi%t$l. 

2.10. Nemoci vylu"ovacího systému 

a) uroinfekce, 

b) prokázaná urolithiasa v"etn$ asymptomatické, 

c) chronická onemocn$ní ledvin a mo"ov&ch cest v&%e neuvedené v bodu 1.10. 

2.11. Nemoci pohybového systému 

a) jiná onemocn$ní pohybového systému v&razn$ znesnad#ující stabilní ch!zi 
(kup(. dermatomyositis, tzv. viklav& kloub, pakloub dolní kon"etiny, atd.) 
nebo omezující lokomoci. 

2.12. Nemoci o"ní 

a) t$'%í formy chronického zán$tu spojivek, 

b) nemoci rohovky, uveálního systému, sítnice a zrakového nervu, 

c) nespln$ní po'adavk! na zrakovou ostrost v bodu 1.12., 

d) záva'ná porucha barvocitu, 

d) jiné chronické nebo záva'né nemoci oka nebo o"ních adnex. 

2.13. Nemoci ko'ní 

a) ko'ní nemoci ekzémového charakteru a záva'né dermatózy, 

b) chronické ko'ní nemoci. 

2.14. Ostatní nemoci 

a) chronická forma infek"ních a parazitárních nemocí nebo bacilonosi"ství, 
m!'e-li b&t zdrojem epidemiologicky záva'ného p(enosu na jiné osoby, 

b) stavy po transplantaci, náhrad$, implantaci orgánu apod., srde"ní chlopn$, 
cévy, kloubu, 

c) nemoci mo"ové a pohlavní soustavy, vy'adující soustavnou pé"i a lé"ení, 

d) stavy po ztrát$ kon"etiny nebo její "ásti, s protetickou náhradou nebo bez 
ní, omezující bezpe"n& v&kon "innosti, 



e) jiné nemoci v&%e neuvedené, pokud sni'ují v&konnost a t$lesnou zdatnost a 
omezují bezpe"n& v&kon "innosti. 

B. Podmínky zdravotní zp!sobilosti v!dce plavidla s v&jimkou v!dce malého 
plavidla 

1. Nemoci, které podmi#ují zdravotní nezp!sobilost 

a) v%echny nemoci uvedené v "ásti A bodu 1.1. a' 1.14., pokud dále není 
stanoveno jinak, 

b) zraková ostrost v lep%ím oku men%í ne' 0,8 a v hor%ím oku men%í ne' 0,1, a 
to i za pou'ití korek"ních "o"ek, 

c) dosa'ení minimální zrakové ostrosti podle písmene a) nebo b) za pou'ití 
br&lí se silou p(esahující sférick& ekvivalent+8 dioptrií, 

d) rozsah horizontálního zorného pole obou o"í men%í ne' 160 stup#!, 
sou"asn$ rozsah men%í ne' 70 stup#! na levou a pravou stranu, 

e) rozsah vertikálního zorného pole men%í ne' 30 stup#! sm$rem nahoru a 
dol!, 

f) zm$ny v centrálním zorném poli do 30 stup#!, 

g) záva'ná porucha barvocitu. 

2. Nemoci, které vy'adují odborné posouzení a u kter&ch je kladn& posudkov& 
záv$r podmín$n posouzením odborného léka(e. 

V%echny nemoci uvedené v "ásti A bodu 2. této p(ílohy. 

C. Podmínky zdravotní zp!sobilosti v!dce malého plavidla 

1. Nemoci, které podmi#ují zdravotní nezp!sobilost 

a) v%echny nemoci uvedené v "ásti A bodu 1.3., 1.5., 1.8., 1.12. písm f a' j) této 
p(ílohy, pokud dále není stanoveno jinak, 

b) binokulární zraková ostrost, a to i za pou'ití korek"ních "o"ek, men%í ne' 
0,5 

c) zraková ostrost men%í ne' 0,5 p(i úplné funk"ní ztrát$ zraku na jednom oku 
nebo v p(ípad$ pou'ívání pouze jednoho oka, nap(íklad v p(ípad$ diplopie, a 
to i za pou'ití korek"ních "o"ek, 



d) úplná funk"ní ztráta zraku na jednom oku nebo pou'ívání pouze jednoho 
oka, pokud tento stav trvá mén$ ne' 6 m$síc!, 

e) rozsah horizontálního zorného pole obou o"í men%í ne' 120 stup#!, rozsah 
vertikálního zorného pole men%í ne' 20 stup#! sm$rem nahoru a dol!, 

f) zm$ny v centrálním zorném poli do 20 stup#!, nebo 

g) nesná%enlivost korek"ních "o"ek, pokud jsou k dosa'ení zrakové ostrosti 
nezbytné, h) záva'né poruchy barvocitu v oblasti základních barev. 

i) poruchy sluchu znemo'#ující komunikaci hovorovou (e"í na vzdálenost 
men%í ne' 4 m ka'd&m uchem zvlá%) nebo p(i audiometrickém vy%et(ení 
celková ztráta sluchu vy%%í ne' 30 % (dle Fowlera). 

2. Nemoci, které vy'adují odborné posouzení a u kter&ch je kladn& posudkov& 
záv$r podmín$n posouzením odborného léka(e 

a) nemoci uvedené v "ásti A bodu 1.1., 1.2., 1.4., 1.6, 1.7., 1.9. a' 1.11., 1.13. 
a' 1.14. této p(ílohy, 

b) nemoci uvedené v "ásti A bodu 2. této p(ílohy. 

D. Spole"né podmínky zdravotní zp!sobilosti v!dce plavidla a "lena posádky 
plavidla 

1. V!dce plavidla nebo "len posádky plavidla m!'e po implantaci nitroo"ních 
"o"ek vykonávat tuto "innost pouze po souhlasu odborného o"ního léka(e. 

2. Hodnoty zrakové korekce uvád$né v této vyhlá%ce jsou hodnoty p(i br&lové 
korekci. P(i dobré sná%enlivosti a po souhlasu odborného o"ního léka(e je 
povolen v&kon "innosti i s kontaktními "o"kami. 

3. Je-li p(edepsané zrakové ostrosti dosa'eno s korekcí, je pou'ití br&lí nebo 
kontaktních "o"ek podmínkou v&konu "innosti. 

!



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

 

Kolková známka 

č. dokladu  ...................................  

platba Kč  ....................................  

datum  .........................................  

podpis  ........................................  

Platba v hotovosti Podací razítko  Foto 3,5 x 4,5 cm 

Kolkovou známku nelze vlepit do dokladu 

Ž Á D O S T  O  V Y D Á N Í  P L A V E B N Í H O  D O K L A D U  

ÚDAJE O ŽADATELI: 

pUíjmení, titul  .........................................................  jméno  ..............................................................  rodné pUíjmení  ........................................  

datum narození  ....................................................  místo narození  ................................................  státní pUíslušnost  ....................................  

bydlištE  ...........................................................................................................................................  PSČ  ........................................................  

e-mail  ...................................................................  ID datové schránky  .........................................  telefon  ....................................................  

doklad totožnosti č.  ...............................................  vydal  ...............................................................  dne  .........................................................  

ŽÁDÁM O VYDÁNÍ: 

    pr]kazu zp]sobilosti v]dce malého plavidla               pr]kazu zp]sobilosti v]dce rekreačního plavidla 

v rozsahu tEchto kategorií:            M 20               M               S 20               S 

v tEchto oblastech:            oblast I (vnitrozemské vodní cesty)               oblast C (pUíbUežní plavba na moUi) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

    pr]kazu zp]sobilosti v]dce plavidla pro zp]sobilost: 

       kapitán ........              pUevozník              strojmistr 

    pr]kazu zp]sobilosti lodníka 

    plavecké služební knížky 

    pr]kazu inspektora určeného technického zaUízení na plavidle 

    osvEdčení o zvláštních znalostech ADN            suchý náklad               tankery N               tankery C               tankery G (plyn) 

    osvEdčení bezpečnostního poradce pro pUepravu nebezpečných vEcí 

    osvEdčení o odborné zp]sobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potUeby            pouze v ČR            pouze pUívozy 

    pr]kazu zp]sobilosti k vedení plavidla pomocí radaru 

    osvEdčení pro pUepravu cestujících 

JSEM DRŽITELEM DOKLADU: 

oprávnEní, číslo dokladu, doklad platí od  ..........................................................................................................................................................  

D¥VODEM ŽÁDOSTI JE: 

    vydání nového dokladu 

    vydání nového typu dokladu za starý nebo vydání náhradního 
 dokladu (pUi ztrátE, odcizení, zničení nebo zmEnE údaj]) 

Jsem si vEdom(a) toho, že podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
stanovila Státní plavební správa pro splnEní všech podmínek k získání 
dokladu, včetnE vykonání zkoušky v Uádném a jednom opravném termínu, 
lh]tu 4 mEsíc] ode dne pUijetí žádosti do své evidence pro oprávnEní Váš podpis (do stUedu obdélníka, výraznE černE) 
k vedení malých a rekreačních plavidel a lh]tu 6 mEsíc] pro ostatní oprávnEní. 

doklad č.  ...............................................................  pUevzal(a) dne  .................................................  podpis  ....................................................  

DOKOS-ZVyPD-150623-S 



Vyhláška 
federálního ministerstva dopravy �. 344/1991 Sb., 

ze dne 10. 7. 1991 

kterou se vydává �ád plavební bezpe�nosti na vnitrozemských vodních cestách 
�eské a Slovenské Federativní Republiky 

 

Zm�na: 223/1995 Sb.  

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohod� s p�íslušnými úst�edními orgány 
podle § 17 odst. 1 a § 24 zákona �. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavb�, ve zn�ní 
zákona �. 126/1974 Sb.: 

§ 1 

K zajišt�ní bezpe�nosti a plynulosti vnitrozemské plavby a k zachování po�ádku na 
vnitrozemských vodních cestách �eské a Slovenské Federativní Republiky se 
vydává �ád plavební bezpe�nosti (dále jen "�ád"), který je sou�ástí této vyhlášky a 
tvo�í její p�ílohu.1)*)  
1) �ád se vydává jako samostatná p�íloha Sbírky zákon� a lze jej na objednávku obdržet v odbytovém st�edisku SEVT, Tržišt� 
9, 118 16 Praha 1. 

*) Vyhláškou �. 223/1995 Sb. byl s p�sobností pro �R zrušen �l. 1.10 �ádu.  

§ 2 

�ád stanoví pravidla plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách �eské 
a Slovenské Federativní Republiky. Vztahuje se na všechna plavidla bez rozdílu 
místa evidence, jejich provozovatele a na všechny ú�astníky plavebního provozu.  

§ 3 

Výjimky z hlavy 8 a 9 �ásti I �ádu povoluje Státní plavební správa Praha. Výjimky z 
hlavy 8, 9 a 10 �ásti II �ádu povoluje Státní plavební správa Bratislava.  

§ 4 

Zrušují se: 

1. Vyhláška federálního ministerstva dopravy �. 155/1973 Sb., kterou se vydává �ád 
plavební bezpe�nosti na vnitrozemských vodních cestách, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

2. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. dubna 1975 �.j. 9806/75-25 o 
omezení velikosti sestav plavidel na Dunaji (reg. v �ástce 14/1975 Sb.). 

3. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1980 �.j. 24334/80-
025, kterým se m�ní a dopl�uje p�íloha k vyhlášce �. 155/1973 Sb., kterou se vydává 
�ád plavební bezpe�nosti na vnitrozemských vodních cestách, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (reg. v �ástce 2(1981 Sb.). 

4. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 21. ledna 1988 �.j. 7 106/88-025, 
kterým se m�ní vyhláška �. 155/1973 Sb., kterou se vydává �ád plavební 
bezpe�nosti na vnitrozemských vodních cestách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (reg. 
v �ástce 1/1988 Sb.).  



§ 5 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 1992.  

Ministr: 

Ing. Nezval v.r. 

 
P�íloha 

�ád plavební bezpe �nosti na vodních cestách �eské 
a Slovenské Federativní Republiky 

 

HLAVA 1 Obecná ustanovení  

HLAVA 2  Poznávací znaky plavidel, ponorové stupnice na plavidlech a 
cejchování plavidel  

HLAVA 3  Optická signalizace plavidel  

HLAVA 4 Zvukové signály plavidel a radiofonické spojení  

HLAVA 5  Signální znaky a znakování vodní cesty  

HLAVA 6  Pravidla plavby  

HLAVA 7  Pravidla pro stání  

HLAVA 8  Zvláštní ustanovení pro plavidla ozbrojených sil a ozbrojených 
bezpe�nostních sbor�  

HLAVA 9 -  Dopl�ující p�edpisy pro vodní cesty �eské republiky  

P�ílohy  

 



HLAVA 1 

Obecná ustanovení 
�l. 1.01 

Význam n �kterých pojm � 

V tomto �ádu plavební bezpe�nosti (dále jen "�ádu") 

a)  "plavidlo" je lo� vnitrozemské plavby v�etn� malých plavidel a p�evozních 
lodí, plovoucích stroj� a námo�ních lodí, 

b)  "plavidlo s vlastním pohonem" je plavidlo vybavené vlastním strojním 
pohonem, 

c)  "plachetnice" je plavidlo, které pluje pomocí plachet. Pokud zárove� 
používá vlastní strojní pohon, je považováno za plavidlo s vlastním 
pohonem, 

d)  "malé plavidlo" je plavidlo, jehož délka nep�esahuje 20 m. Za malé se 
nepovažuje plavidlo, které je ur�ené nebo používané k vle�ení, tla�ení 
nebo vedení v bo�n� svázané sestav� jiných než malých plavidel, 
plovoucí stroj, p�evozní lo� a plavidlo s obsaditelností nad 12 cestujících, 

e)  "plovoucí stroj" je plavidlo vybavené mechanickým za�ízením a ur�ené pro 
práce na vodních cestách nebo v p�ístavech (bagr, �erpadlo, elevátor, 
beranidlo, je�áb, atd.), 

f)  "plovoucí za�ízení" je za�ízení schopné plavby, užívané na vodních 
cestách, které není ur�eno k opakovanému p�emís	ování (plovárna, dok, 
p�ístavní m�stek, plovoucí garáž, botel, atd.), 

g)  "plovoucí t�leso" je vor, konstrukce, objekt nebo pevné seskupení 
p�edm�t�, schopné plavby, které není plavidlem nebo plovoucím 
za�ízením, 

h)  "p�evozní lo�" je plavidlo, které zajiš	uje p�epravu nap�í� vodní cesty, a 
které je jako p�evozní lo� klasifikováno oprávn�ným orgánem, 

i)  "tla�ný �lun" je plavidlo zkonstruované nebo speciáln� vybavené pro 
plavbu tla�ením, 

j)  "�lunový kontejner" ("lichter") je tla�ný nákladní �lun zkonstruovaný na 
p�evoz námo�ní lodí a pro plavbu po vnitrozemských vodních cestách, 

k)  "sestava" je vle�ná, tla�ná nebo bo�n� svázaná sestava, 

l)  "vle�ná sestava" je jakékoli spojení jednoho nebo n�kolika plavidel, 
plovoucích za�ízení nebo plovoucích t�les, vle�ených jedním nebo 
n�kolika plavidly s vlastním pohonem; vlekoucí plavidlo je sou�ástí 
sestavy a nazývá se vle�ný remorkér, 

m)  "tla�ná sestava" je pevné nebo kloubové spojení plavidel, plovoucích 
za�ízení nebo plovoucích t�les, z nichž alespo� jedno je umíst�no p�ed 
plavidlem s vlastním pohonem, které zajiš	uje pohyb sestavy a nazývá se 
tla�ný remorkér, 



n)  "bo�n� svázaná sestava" je spojení plavidel, plovoucích za�ízení nebo 
plovoucích t�les boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází p�ed 
plavidlem s vlastním pohonem, které zajiš	uje pohyb sestavy, 

o)  plavidlo, plovoucí t�leso nebo plovoucí za�ízení "stojí", jestliže je p�ímo 
nebo nep�ímo zakotveno nebo p�ímo nebo nep�ímo vyvázáno ke b�ehu, 

p)  plavidlo, plovoucí t�leso nebo plovoucí za�ízení "pluje", není-li p�ímo nebo 
nep�ímo zakotveno, vyvázáno ke b�ehu nebo není-li nasedlé. Pro plující 
plavidlo, plovoucí t�leso a plovoucí za�ízení pojem "zastavit" znamená 
z�stat stát ve vztahu ke b�ehu, 

q)  "plavidlo zabývající se rybolovem" je plavidlo provozující rybolov pomocí 
sítí, vlasc� se stup�ovit� umíst�nými há�ky, vle�ných sítí a dalšího 
rybá�ského ná�iní, které omezuje jeho manévrovatelnost; nevztahuje se 
však na plavidlo lovící pomocí vle�ených vlasc� s há�ky nebo dalšího 
rybá�ského ná�iní, které neomezuje jeho manévrovatelnost, 

r)  "bílé sv�tlo", "�ervené sv�tlo", "zelené sv�tlo", "žluté sv�tlo" a "modré 
sv�tlo" jsou sv�tla, jejichž barva odpovídá p�edpis�m v p�íloze 4 k tomuto 
�ádu, 

s)  "silné sv�tlo", "jasné sv�tlo" a "oby�ejné sv�tlo" jsou sv�tla, jejichž 
intenzita odpovídá p�edpis�m v p�íloze 5 k tomuto �ádu, 

t)  "blikavé sv�tlo" je p�erušované sv�tlo s po�tem 50 až 60 záblesk� za 
minutu, 

u)  "krátký zvuk" je zvuk trvající asi 1 sekundu, "dlouhý zvuk" je zvuk trvající 
asi 4 sekundy, p�i�emž interval mezi dv�ma po sob� následujícími zvuky 
je asi 1 sekunda, 

v)  "�ada velmi krátkých zvuk�" je série nejmén� šesti zvuk�, z nichž každý 
trvá asi 1/4 sekundy, p�i�emž interval mezi dv�ma po sob� následujícími 
zvuky je asi 1/4 sekundy, 

w)  "trojtónový zvukový signál" je t�ikrát se opakující signál sestávající ze t�í 
zvuk� r�zné výšky, následujících bezprost�edn� po sob� a trvajících 
celkem asi 2 sekundy. Frekvence zvuk� se musí pohybovat v rozmezí od 
165 Hz do 297 Hz a rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším zvukem musí být 
nejmén� dva celé tóny. Každá série, sestávající ze t�í zvuk�, musí za�ínat 
nejnižším a kon�it nejvyšším tónem, 

x)  "noc" je doba mezi západem a východem slunce, "den" je doba mezi 
východem a západem slunce, "snížená viditelnost" jsou podmínky, p�i 
nichž viditelnost omezuje kou�mo, mlha, hustý déš	, sn�hová vánice, dým, 
atd., 

y)  "plavební dráha" je vymezená �ást vodní cesty využitelná pro plavbu p�i 
daných vodních stavech, "nasednutí" je uváznutí plavidla, plovoucího 
t�lesa nebo plovoucího za�ízení na p�ekážce nebo na dn� vodní cesty, v 
d�sledku kterého došlo ke ztrát� volného pohybu, 

z)  "kormidelna" je prostor nebo nástavba na palub�, odkud se �ídí plavidlo 
nebo plovoucí t�leso.  

 



�l. 1.02 

V�dce plavidla a plovoucího t �lesa 

1.  Každé plavidlo nebo plovoucí t�leso, s výjimkou tla�ných �lun�, smí být vedeno 
osobou, která má k tomu pot�ebnou kvalifikaci.1)Tato osoba je v�dce. V 
od�vodn�ných p�ípadech m�že Státní plavební správa ur�it, kdy se v�dce na 
plovoucím t�lese nebo na plavidle v bo�n� svázané sestav� nevyžaduje.  

 

2.  Každá sestava smí být rovn�ž vedena v�dcem, který má k tomu pot�ebnou 
kvalifikaci.1) V�dce sestavy se ur�uje takto:  

a)  je-li v sestav� plavidel jedno plavidlo s vlastním pohonem, v�dcem sestavy 
je v�dce tohoto plavidla, 

b)  plují-li v �ele vle�né sestavy dv� nebo více plavidel s vlastním pohonem za 
sebou, v�dcem sestavy je v�dce prvního plavidla s vlastním pohonem; je-li 
však v �ele sestavy prvním plavidlem krátkodob� použitý pomocný 
remorkér, je v�dcem sestavy v�dce druhého plavidla s vlastním pohonem, 

c)  plují-li v �ele vle�né sestavy dv� nebo n�kolik bo�n� seskupených plavidel 
s vlastním pohonem, je v�dcem sestavy v�dce plavidla, z kterého bylo 
p�edáno vle�né lano na vle�ená plavidla, 

d) v ostatních p�ípadech musí být v�dce sestavy ur�en p�edem dohodou 
zú�astn�ných v�dc� plavidel. 

3.  V�dce je povinen být za plavby na plavidle nebo na plovoucím t�lese; na 
plovoucím stroji je v�dce povinen být i v dob� pracovní �innosti stroje. 

4.  V�dce odpovídá za dodržování ustanovení tohoto �ádu na svém plavidle, 
sestav� nebo plovoucím t�lese. V�dci vle�ených plavidel jsou povinni plnit 
p�íkazy v�dce sestavy, avšak i bez t�chto p�íkaz� jsou povinni provést podle 
situace všechna nezbytná opat�ení pro bezpe�né vedení svých plavidel. Tato 
ustanovení se vztahují rovn�ž na v�dce každého plavidla bo�n� svázané 
sestavy, který není v�dcem sestavy. 

5.  Ve smyslu odst. 2 písm. b) se za krátkodob� použitý pomocný remorkér považuje 
plavidlo s vlastním pohonem zapojené p�echodn� p�ed plavidlo s vlastním 
pohonem nebo sestavu k zabezpe�ení proplutí obtížným úsekem vodní cesty, 
nap�. úžinou, mostem, apod. 

1) Výnos FMD �. 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné zp�sobilosti �len� posádek vnitrozemských plavidel 
(V�stník dopravy �. j. 26.357/75-25)  

 

�l. 1.03 

Povinnosti posádky a jiných osob na plavidle 

1.  �lenové posádky jsou povinni plnit p�íkazy, které jim dává v�dce v rámci své 
pravomoci. Jsou povinni spolup�sobit p�i dodržování ustanovení tohoto �ádu a 
dalších souvisejících p�edpis�.  

2. Všechny další osoby na plavidle musí plnit p�íkazy, které jim dává v�dce v zájmu 
bezpe�nosti plavby nebo zachování po�ádku na plavidle.  



 

�l. 1.04 

Obecná povinnost zachovávat bezpe �nost p �i plavb � 

1.  V�dci jsou povinni i v p�ípadech, pro které není v �ádu zvláštních ustanovení, 
u�init všechna opat�ení, která vyžaduje bezpe�nost plavby a obecn� uznávaná 
odborná plavební praxe k odvrácení zejména:  

a)  ohrožení lidského života, 

b)  poškození plavidel nebo plovoucích t�les, b�eh�, staveb a za�ízení všeho 
druhu nacházejících se na vodní cest� anebo v její bezprost�ední blízkosti, 

c)  vytvo�ení plavební p�ekážky. 

2.  Ustanovení odst. 1 se vztahuje i na osoby pov��ené dohledem na plovoucí 
za�ízení.  

 

�l. 1.05 

Jednání za zvláštních okolností 

K odvrácení bezprost�edn� hrozícího nebezpe�í jsou v�dci povinni u�init všechna 
opat�ení, která si okolnosti vyžádají, i když se tím odchýlí od ustanovení tohoto �ádu.  

 

�l. 1.06 

Používání vodní cesty 

1.  Délka, ší�ka, výška, ponor a rychlost plavidel, plovoucích t�les a sestav musí 
odpovídat parametr�m vodní cesty a staveb na ní.  

2.  V�dci plavidel a sestav jsou povinni p�ed odplutím i za plavby seznamovat se s 
plavebními vyhláškami Státní plavební správy, vodními stavy, výškami vzdutých 
hladin a dalšími údaji o plavebních pom�rech na úsecích vodní cesty, kterými 
mají proplouvat; �ízení plavby a p�izp�sobení ponoru plavidel musí odpovídat 
zjišt�ným údaj�m.  

 

�l. 1.07 

Maximální zatížení, maximální po �et cestujících 

1.  Je zakázáno nakládat plavidla tak, aby hladina vody byla výše než spodní okraj 
nákladové zna�ky ur�ující rovinu nejv�tšího p�ípustného ponoru.  

2.  Náklad a zp�sob jeho uložení nesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost 
jeho t�lesa a bránit rozhledu z kormidelny.  

3.  Na plavidlech ur�ených k p�eprav� cestujících nesmí být více cestujících než je 
povoleno Státní plavební správou.  

 



�l. 1.08 

Posádky plavidel a plovoucích t �les 

Plavidla a plovoucí t�lesa, s výjimkou tla�ných �lun�, musí mít dostate�nou a 
kvalifikovanou posádku pro zajišt�ní bezpe�nosti osob na plavidle nebo plovoucím 
t�lese a bezpe�nosti plavby. Plavidla bez vlastního pohonu svázaná vedle sebe a 
n�která plavidla v bo�n� svázané sestav� nemusí mít posádku, pokud ostatní 
plavidla v t�chto pevn� spojených sestavách mají dostate�nou a kvalifikovanou 
posádku pro zajišt�ní bezpe�nosti osob na plavidlech a bezpe�nosti plavby.  

 

�l. 1.09 

Kormidlování 

1.  Za plavby musí být plavidlo nebo plovoucí t�leso kormidlováno alespo� jednou 
osobou s p�edepsanou kvalifikací.1)  

2.  Pro zajišt�ní bezpe�ného ovládání plavidla nebo plovoucího t�lesa musí mít 
osoba podle odst. 1 možnost v kormideln� p�ijímat a vydávat informace a 
p�íkazy. Musí mít zejména dostate�ný p�ímý nebo nep�ímý rozhled všemi sm�ry 
a možnost slyšet zvukové signály; pokud tyto podmínky nejsou spln�ny, je 
povinna v zájmu své informovanosti postavit na vhodném míst� pozorovatele.  

1) Výnos FMD �. 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné zp�sobilosti �len� posádek vnitrozemských plavidel 
(V�stník dopravy �. j. 26.357/75-25)  

 

�l. 1.10 

zrušen 

 

�l. 1.11 

Plavební p �edpisy 

Na každém plavidle musí být výtisk tohoto �ádu. Tato povinnost se nevztahuje na 
malá plavidla a plavidla bez posádek.  

 

�l. 1.12 

Nebezpe�né p�edm�ty na palub �, ztráta p �edm�t�, plavební p �ekážky 

1.  Zakazuje se vysunovat za okraje plavidel, plovoucích t�les a plovoucích za�ízení 
p�edm�ty, které mohou být nebezpe�né pro jiná plavidla, plovoucí t�lesa, 
za�ízení a stavby na vodní cest� nebo v její blízkosti.  

2.  Zvednuté kotvy nesmí p�esahovat pod úrovní dna nebo kýlu plavidla nebo pod 
úrovní dolní plochy plovoucího t�lesa.  

3.  Ztratí-li plavidlo nebo plovoucí t�leso jakýkoli p�edm�t, který m�že vytvo�it 
plavební p�ekážku nebo zp�sobit nebezpe�í pro plavbu, je v�dce povinen 
postarat se o jeho odstran�ní z plavební dráhy. Pokud tak nem�že z vážných 
d�vod� u�init, je povinen ihned o tom uv�domit orgán Státní plavební správy a 



správce toku a uvést co nejp�esn�ji místo ztráty p�edm�tu. Pokud mu okolnosti 
dovolí, je povinen toto místo ozna�it.  

4.  Zjistí-li posádka plavidla nebo plovoucího t�lesa neznámou p�ekážku na vodní 
cest�, je v�dce plavidla povinen ihned uv�domit nejbližší orgán Státní plavební 
správy a správce toku a uvést co nejp�esn�ji místo, kde byla p�ekážka zjišt�na. 
Pokud mu okolnosti dovolí, je povinen toto místo ozna�it.  

 

�l. 1.13 

Ochrana plavebních znak � na vodní cest � 

1.  Je zakázáno používat plavební znaky na vodní cest� (plováky, bóje, pob�ežní 
znaky, atd.) k vyvazování a p�emís	ování plavidel nebo plovoucích t�les, 
poškozovat tyto znaky nebo m�nit jejich p�vodní význam.  

2.  Jestliže plavidlo nebo plovoucí t�leso p�emístilo nebo poškodilo za�ízení, které je 
sou�ástí systému znakování vodní cesty, je povinen jeho v�dce ihned o tom 
uv�domit orgán Státní plavební správy a správce toku.  

 

3.  V�dce plavidla nebo plovoucího t�lesa je povinen bez odkladu oznámit 
nejbližšímu orgánu Státní plavební správy a správci toku zm�ny nebo poškození, 
které zjistil v znakování vodní cesty (nesvítící sv�tlo, p�emíst�ní bóje, poškození 
plavebního znaku, atd.).  

 

�l. 1.14 

Poškození staveb na vodní cest � 

Poškodí-li plavidlo nebo plovoucí t�leso stavbu na vodní cest� (plavební komoru, 
most, atd.), je v�dce povinen toto neprodlen� oznámit nejbližšímu orgánu Státní 
plavební správy a správci stavby.  

 

�l. 1.15 

Zákaz vhazování p �edm�t� a vylévání tekutin do vodní cesty 

1.  Zakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat padat �i téci do vody p�edm�ty nebo 
tekutiny, které mohou vytvo�it plavební p�ekážku nebo nebezpe�í pro plavbu a 
ostatní uživatele vodní cesty, anebo zne�istit vodní tok. Zejména se zakazuje 
vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody ropné odpady jakéhokoli druhu, jakož 
i jejich sm�si s vodou.3)  

2.  Dojde-li k úniku nebo hrozí-li nebezpe�í úniku t�chto látek, je v�dce povinen 
podle charakteru nebezpe�í provést neodkladná opat�ení k náprav� a 
neprodlen� informovat o této události správce toku a nejbližší orgán Státní 
plavební správy. P�itom je povinen uvést co nejp�esn�ji povahu a místo úniku 
odpadu.4)  

3) § 6 a 25 zákona �. 138/1973 Sb., o vodách 
4) § 26 zákona �. 138/1973 Sb., o vodách  

 



�l. 1.16 

Záchrana a poskytnutí pomoci 

1.  Hrozí-li osobám na plavidle nebo plovoucím t�lese v p�ípad� nehody nebezpe�í, 
je v�dce povinen použít všech prost�edk�, které má k dispozici, pro jejich 
záchranu.  

2.  V�dce, který je v blízkosti jiného plavidla nebo plovoucího t�lesa postiženého 
nehodou, p�i níž jsou ohroženy osoby nebo hrozí-li vytvo�ení p�ekážky v plavební 
dráze, je povinen poskytnout neodkladn� pomoc, pokud tak m�že u�init bez 
nebezpe�í pro sebe nebo jiného a neohrozí tím bezpe�nost vlastního plavidla.  

 

�l. 1.17 

Nasedlá nebo potopená plavidla 

1. V�dce nasedlého nebo potopeného plavidla, nasedlého nebo rozpadlého 
plovoucího t�lesa, je povinen zajistit, aby o této události byl co nejd�íve 
vyrozum�n nejbližší orgán Státní plavební správy. V�dce nebo jím ur�ený �len 
posádky nasedlého nebo potopeného plavidla je povinen z�stat na plavidle nebo 
poblíž místa nehody až do okamžiku, kdy obdrží od orgánu Státní plavební 
správy souhlas, aby opustil své místo.  

2.  Jestliže plavidlo nebo plovoucí t�leso nasedlo nebo se potopilo v plavební dráze 
nebo v její blízkosti, je jeho v�dce povinen (s výjimkou p�ípad�, kdy si to situace 
nevyžaduje) v dob� co nejkratší umístit v míst� nehody signální znaky uvedené v 
�l. 3.27 a 3.41 a upozornit na vhodných místech v dostate�né vzdálenosti od 
místa nehody p�ibližující se plavidla nebo plovoucí t�lesa, aby mohla v�as 
provést pot�ebná opat�ení.  

3.  Došlo-li k takovéto nehod� p�i proplouvání plavidla plavební komorou, musí 
v�dce ihned uv�domit o p�ípadu obsluhu plavební komory.  

4.  V p�ípad�, že plavidlo uvedené v odst. 1 nebo 2 je sou�ástí sestavy, p�edepsané 
povinnosti náleží v�dci sestavy.  

 

�l. 1.18 

Povinnost uvolnit plavební dráhu 

1.  Jestliže nasedlé nebo potopené plavidlo, plovoucí t�leso nebo p�edm�t ztracený 
z plavidla nebo plovoucího t�lesa úpln� nebo �áste�n� zatarasuje nebo hrozí 
zatarasit plavební dráhu, je povinen v�dce plavidla nebo plovoucího t�lesa u�init 
všechna opat�ení, aby plavební dráha byla co nejd�íve uvoln�na.  

2.  Povinnost uvolnit plavební dráhu má též v�dce plavidla nebo plovoucího t�lesa, 
kterému hrozí potopení nebo které pozbylo manévrovací schopnost.  

3.  V p�ípad�, že plavidlo uvedené v odst. 1 nebo 2 je sou�ástí sestavy, p�edepsané 
povinnosti náleží v�dci sestavy.  

 



�l. 1.19 

Zvláštní pokyny 

V�dci plavidel, plovoucích t�les a osoby pov��ené dohledem na plovoucí za�ízení 
jsou povinni plnit zvláštní pokyny, které jim dají orgány Státní plavební správy v 
zájmu bezpe�nosti a náležitého po�ádku v plavb�; tyto pokyny mají p�ednost p�ed 
ustanoveními tohoto �ádu.  

 

�l. 1.20 

Dozor 

V�dci plavidel a plovoucích t�les a osoby pov��ené dohledem na plovoucí za�ízení 
jsou povinni vytvo�it orgán�m státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu 
takové podmínky, které jim umožní p�esv�d�it se, zda jsou dodržována ustanovení 
tohoto �ádu a ostatních p�edpis�.  

 

�l. 1.21 

Zvláštní p �epravy 

1.  Zvláštní p�epravou je pohyb po vodní cest�:  

a) plavidel nebo sestav, které neodpovídají ustanovením �l. 1.06 a 1.08, 

b) plovoucích za�ízení a plovoucích t�les.  

2.  Tyto p�epravy se mohou uskute�nit pouze na základ� zvláštního povolení 
vydaného Státní plavební správou.  

3.  P�i p�eprav� musí být dodrženy podmínky stanovené Státní plavební správou pro 
každý jednotlivý p�ípad.  

4.  Pro každou jednotlivou p�epravu se ur�í v�dce s p�ihlédnutím k ustanovení 
�l. 1.02.  

 

�l. 1.22 

Zvláštní na �ízení s omezenou dobou platnosti 

V�dci plavidel, plovoucích t�les a osoby pov��ené dohledem na plovoucí za�ízení 
jsou povinni dodržovat na�ízení vydaná v mimo�ádných p�ípadech Státní plavební 
správou k zajišt�ní bezpe�nosti nebo náležitého po�ádku v plavb� a uve�ejn�ná 
obvyklým zp�sobem.  

 

�l. 1.23 

Povolování ve �ejných akcí 

Sportovní podniky, slavnosti na vod� a jiné akce, které mohou ohrozit bezpe�nost 
nebo náležitý po�ádek v plavb�, musí být p�edem povoleny Státní plavební správou.  

 

 



 

HLAVA 2 

Poznávací znaky plavidel, ponorové stupnice na plav idlech  

a cejchování plavidel 
 

�l. 2.01 

Poznávací znaky plavidel s výjimkou malých plavidel  

1. Každé plavidlo, s výjimkou malých plavidel, musí mít na lodním t�lese nebo na 
pevn� osazených štítcích anebo tabulích následující poznávací znaky:  

. 

2. Eviden�ní ozna�ení. Toto ozna�ení ur�í Státní plavební správa s ohledem na 
pot�eby centrální evidence plavidel. Sou�ástí eviden�ního ozna�ení je název 
nebo obvyklá zkratka provozovatele plavidla. Nemá-li plavidlo p�id�leno 
eviden�ní ozna�ení, musí být ozna�eno názvem provozovatele nebo jeho 
obvyklou zkratkou. Poznávací znaky musí být vyzna�eny na obou bocích plavidla 
poblíž p�íd�; na plavidlech s vlastním pohonem i na zádi. Pokud v bo�n� svázané 
nebo tla�né sestav� je ozna�ení remorkéru zakryto, musí být umíst�no tak, aby 
bylo z p�edepsaných sm�r� dob�e viditelné,  

. 

3. Místo evidence (domovský p�ístav). Vyzna�í se na obou bocích zadní �ásti 
plavidla nebo na jeho zádi a po n�m musí následovat poznávací písmeno nebo 
písmena státu, v n�mž je místo evidence (domovský p�ístav); poznávací 
písmena stát� jsou uvedena v p�íloze 1 k tomuto �ádu.  

4. Krom� toho musí být na každém cejchovaném plavidle cejchovní tabule s 
uvedením cejchovního znaku, délky a ší�ky plavidla v metrech a jeho nosnosti v 
tunách. Tento údaj musí být na obou bocích plavidla, a to na lodním t�lese nebo 
na pevn� osazených tabulích, 

5. na každém plavidle ur�eném k p�eprav� osob vyzna�en nejvyšší p�ípustný po�et 
cestujících. Tento údaj musí být vyzna�en na palub� na dob�e viditelném míst�.  

6. Poznávací znaky musí být provedeny dob�e �itelnými a nesmazatelnými 
latinskými písmeny. Výška písmen poznávacího znaku musí být nejmén� 20 cm, 
v ostatních ozna�eních nejmén� 15 cm. Ší�ka písmen a tlouš	ka tahu musí být 
úm�rná jejich výšce. Písmena musí být sv�tlé barvy na tmavém podklad� nebo 
tmavé barvy na sv�tlém podklad�.  

7. Námo�ní lod� si mohou na vnitrozemských vodních cestách ponechat své 
poznávací znaky.  

8. Plavidlo, které má posádku, musí p�i plavb� na vodní cest� kategorie I nést na 
zádi vlajku státu, v n�mž je evidováno.  

 

  

 



�l. 2.02 

Poznávací znaky malých plavidel 

 

1. Je-li malé plavidlo podle zvláštních p�edpis� evidováno, musí mít na lodním 
t�lese eviden�ní ozna�ení. Eviden�ní ozna�ení ur�í Státní plavební správa s 
ohledem na pot�eby centrální evidence plavidel. Malé plavidlo, které nepodléhá 
evidenci, musí mít následující ozna�ení:  

a) název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo 

b) jméno a adresu vlastníka (provozovatele) plavidla.  

2. Eviden�ní ozna�ení nebo poznávací znaky uvedené v odst. 1 písm. a) musí být 
vyzna�eny na vn�jší stran� plavidla poblíž p�íd� �itelnými nesmazatelnými 
latinskými písmeny o výšce nejmén� 10 cm. Za názvem provozovatele nebo jeho 
obvyklou zkratkou musí následovat po�adové �íslo.  

3. Jméno a adresa vlastníka (provozovatele) plavidla, pokud se na n�j nevztahuje 
ustanovení odst. 1 písm. a), musí být vyzna�eno na viditelném míst�, na vn�jší 
nebo vnit�ní stran� p�ední �ásti plavidla.  

4. Manipula�ní �lunky plavidel musí být na vn�jší stran� ozna�ené poznávacími 
znaky plavidla, ke kterému pat�í, dopln�nými po�adovým �íslem. Tyto �lunky 
musí být zárove� viditeln� ozna�eny údajem o maximální nosnosti a o 
maximálním p�ípustném po�tu p�epravovaných osob.  

 

�l. 2.03 

Cejchování plavidel 

Plavidlo vnitrozemské plavby ur�ené k p�eprav� nákladu, s výjimkou malých plavidel, 
musí být ocejchováno podle zvláštních p�edpis�.2)  
2) Výnos FMD �. 27/1976 z 30. 9. 1976, kterým se vydává �ád pro cejchování lodí vnitrozemské 
plavby (V�stník dopravy �. 18-19 �.j. 21.376/76-025)  

 

�l. 2.04 

Nákladové zna �ky a ponorové stupnice 

1. Plavidlo, s výjimkou malých plavidel, musí mít zna�ky udávající rovinu 
maximálního ponoru. Zp�soby stanovení maximálního ponoru vnitrozemských 
plavidel a podmínky provedení nákladových zna�ek jsou stanoveny zvláštními 
p�edpisy.2) U námo�ních lodí zna�ka letního ponoru ve sladkých vodách 
nahrazuje nákladovou zna�ku.  

2.  Plavidlo, jehož ponor m�že dosáhnout 1 m, musí mít ponorové stupnice. 
Podmínky provedení ponorových stupnic na vnitrozemských plavidlech jsou 
uvedeny v p�íloze 2 k tomuto �ádu.  

2) Výnos FMD �. 27/1976 z 30. 9. 1976, kterým se vydává �ád pro cejchování lodí vnitrozemské 
plavby (V�stník dopravy �. 18-19 �.j. 21.376/76-025)  

 

  



�l. 2.05 

Ozna�ení kotev 

1. Kotvy plavidel musí být nesmazateln� ozna�eny poznávacími znaky plavidla. 
Použije-li se kotva na jiném plavidle téhož provozovatele, m�že být p�vodní znak 
ponechán.  

2. Ustanovení odst. 1 neplatí pro kotvy námo�ních lodí a malých plavidel.  

 

HLAVA 3 

Optická signalizace plavidel 
I. 

Obecná ustanovení 
 

�l. 3.01 

Rozsah použití a vymezení pojm � 

1. Pro plavbu v noci platí �l. 3.08 až 3.19 a pro stání v noci �l. 3.20 až 3.28. Pro 
plavbu ve dne platí �l. 3.29 až 3.36 a pro stání ve dne �l. 3.36a až 3.42. �l. 3.21, 
3.25, 3.28, 3.37 a 3.42 platí též pro nasedlá plavidla, plovoucí t�lesa nebo 
plovoucí za�ízení.  

2. Jestliže to vyžadují podmínky viditelnosti, musí být i ve dne použito signalizace 
p�edepsané pro provoz v noci.  

3.  Pro ú�ely ustanovení této hlavy se tla�né sestavy, jejichž maximální rozm�ry 
nep�esahují 110 m x 12 m, považují za jednotlivá plavidla s vlastním pohonem.  

4.  Schematická vyobrazení signál� p�edepsaných v této hlav� jsou uvedena v 
p�íloze 3 k tomuto �ádu. 

5. Použité pojmy v této hlav�:  

a)  "vrcholové sv�tlo" je silné bílé sv�tlo svítící nep�erušovan� v obzorovém 
výseku 225 stup�� umíst�né tak, aby bylo viditelné zp�edu a 22,5 stup�� 
dozadu od kolmice vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z obou 
jeho bok�, 

b)  "bo�ní sv�tla" jsou jasné zelené sv�tlo na pravém boku a jasné �ervené 
sv�tlo na levém boku, z nichž každé svítí nep�erušovan� v obzorovém 
výseku 112,5 stup�� a je umíst�né tak, aby bylo viditelné zp�edu a 22,5 
stup�� dozadu od kolmice vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z 
p�íslušného boku, 

c)  "zá�ové sv�tlo" je jasné nebo oby�ejné bílé sv�tlo, svítící nep�erušovan� v 
obzorovém výseku 135 stup�� umíst�né tak, aby bylo viditelné zezadu 
67,5 stup�� na ob� strany od podélné osy plavidla, 

d) "sv�tlo viditelné ze všech stran" je sv�tlo svítící nep�erušovan� v 
obzorovém výseku 360 stup��, 



e)  "výška" je výška nad rovinou nákladových zna�ek nebo pro plavidla, která 
nákladové zna�ky nemají, výška nad rovinou nejv�tšího p�ípustného 
ponoru.  

 

�l. 3.02 

Sv�tla 

Pokud není dále stanoveno jinak, sv�tla p�edepsaná v tomto �ádu musí svítit stále a 
rovnom�rn�.  

 

�l. 3.03 

Tabule a vlajky 

1. Pokud není stanoveno jinak, musí být tabule a vlajky p�edepsané v tomto �ádu 
pravoúhlé.  

2. Tabule a vlajky nesmí být zašpin�né a jejich barvy vybledlé.  

3. Rozm�ry tabulí a vlajek musí být dostate�né, aby byla zajišt�na jejich dobrá 
viditelnost; tato podmínka se považuje za spln�nou, jsou-li jejich rozm�ry 
minimáln� 1 m x 1 m. U malých plavidel musí být rozm�ry minimáln� 0,6 m x 
0,6 m.  

 

�l. 3.04 

Válce, balóny, kužele a dvojité kužele 

1.  Válce, balóny, kužele a dvojité kužele p�edepsané v tomto �ádu mohou být 
nahrazeny upravenými p�edm�ty, které mají p�i pohledu z dálky stejný tvar.  

2.  Válce, balóny, kužele a dvojité kužele nesm�jí být zašpin�né a jejich barvy 
vybledlé.  

3. Rozm�ry válc�, balón�, kužel� a dvojitých kužel� musí být dostate�né, aby byla 
zajišt�na jejich dobrá viditelnost. Tato podmínka se považuje za spln�nou, je-li:  

a)  výška válc� minimáln� 0,8 m a pr�m�r minimáln� 0,5 m, 

b)  pr�m�r balón� minimáln� 0,6 m, 

c) výška kužel� minimáln� 0,6 m a pr�m�r základny minimáln� 0,6 m, 

d)  výška dvojitých kužel� minimáln� 0,8 m a pr�m�r základny minimáln� 0,5 
m.  

 

�l. 3.05 

Zakázaná sv �tla a signály 

1. Je zakázáno používat jiná sv�tla nebo signály, než p�ipouští tento �ád; rovn�ž je 
zakázáno používat p�edepsaná sv�tla nebo signály jinak, než je stanoveno nebo 
povoleno tímto �ádem.  



2. Pro spojení mezi plavidly navzájem nebo mezi plavidly a b�ehem je povoleno 
použít jiná sv�tla nebo signály, pokud nem�že dojít k jejich zám�n� se sv�tly 
nebo signály uvedenými v tomto �ádu.  

 

�l. 3.06 

Náhradní sv �tla 

P�estanou-li signální sv�tla p�edepsaná tímto �ádem svítit, musí být neprodlen� 
nahrazena sv�tly náhradními. P�itom m�že být p�edepsané silné sv�tlo nahrazeno 
sv�tlem jasným a p�edepsané jasné sv�tlo sv�tlem oby�ejným. Porucha sv�tla s 
p�edepsaným výkonem musí být odstran�na v dob� co nejkratší.  

 

�l. 3.07 

Zákaz používání zdroj � sv�tla, sv �tlomet �, tabulí, vlajek, atd. 

1. Je zakázáno používat svítidla, sv�tlomety a jiné zdroje sv�tla, jakož i tabule, 
vlajky a další p�edm�ty, pokud mohou být omylem považovány za sv�tla nebo 
signály uvedené v tomto �ádu, nebo pokud mohou zhoršit viditelnost nebo ztížit 
rozeznatelnost t�chto sv�tel nebo signál�.  

 

2. Na plavidlech je zakázáno používat svítidla, sv�tlomety a jiné zdroje sv�tla, 
pokud by jejich sv�tlo osl�ovalo a tím ohrožovalo nebo zt�žovalo plavební provoz 
nebo dopravní provoz na b�ezích.  

 



II. No�ní signalizace 
II. A. No�ní signalizace za plavby 

 

�l. 3.08 

No�ní signalizace jednotliv � plujících plavidel s vlastním pohonem 

1. Jednotliv� plující plavidlo s vlastním pohonem musí nést:  

a)  vrcholové sv�tlo umíst�né v p�ední �ásti plavidla v jeho podélné ose, ve 
výšce minimáln� 4 m, 

b) bo�ní sv�tla umíst�ná ve stejné výšce a ležící v téže rovin� kolmé k ose 
plavidla ve vzdálenosti minimáln� 1 m pod vrcholovým sv�tlem, nikoli však 
p�ed ním. Musí být zaclon�na z vnit�ní strany plavidla tak, aby zelené 
sv�tlo nebylo viditelné z levého boku plavidla a �ervené sv�tlo z pravého 
boku plavidla, 

c)  zá�ové sv�tlo umíst�né v zadní �ásti plavidla v jeho podélné ose v takové 
výšce, aby bylo dob�e viditelné z plavidel plujících za ním. 

 
2.  Jednotliv� plující plavidlo s vlastním pohonem m�že nést druhé vrcholové sv�tlo 

umíst�né v podélné ose plavidla za p�edním vrcholovým sv�tlem, ve výšce 
minimáln� 3 m nad p�edním vrcholovým sv�tlem, ve vzdálenosti minimáln� t�ikrát 
v�tší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost. Jednotliv� plující plavidlo s 
vlastním pohonem, které je delší než 110 m, toto druhé vrcholové sv�tlo nést 
musí. 

 
3.  Plavidlo s vlastním pohonem, kterému krátkodob� vypomáhá pomocný remorkér, 

musí nést sv�tla p�edepsaná v odst. 1 a 2.  

 



4.  P�i plavb� pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu, pod lávkou plavební 
komory apod., mohou plavidla nést vrcholová sv�tla uvedená v odst. 1 a 2 níž, 
aby proplutí bylo uskute�n�no bez potíží. 

5.  Ustanovení tohoto �lánku se nevztahují na malá plavidla a p�evozní lod�.  

 

�l. 3.09 

No�ní signalizace vle �ných sestav za plavby 

1. Remorkér v �ele vle�né sestavy a pomocný remorkér plující p�ed tímto plavidlem 
nebo jiným plavidlem s vlastním pohonem, tla�nou nebo bo�n� svázanou 
sestavou musí nést:  

a) dv� vrcholová sv�tla umíst�ná nad sebou ve vzdálenosti 1 m, v p�ední 
�ásti v podélné ose plavidla, p�i�emž se horní sv�tlo umístí ve výšce 
minimáln� 4 m a spodní sv�tlo podle možnosti alespo� 1 m nad bo�ními 
sv�tly, 

b) bo�ní sv�tla, odpovídající požadavk�m �l. 3.08 odst. 1 písm. b), 

c) žluté zá�ové sv�tlo místo bílého, umíst�né v podélné ose plavidla v 
dostate�né výšce, aby bylo dob�e viditelné z vle�né sestavy, plavidla s 
vlastním pohonem, tla�né nebo bo�n� svázané sestavy, p�ed kterými 
tento remorkér pluje. 

 
2. Pluje-li v �ele vle�né sestavy více remorkér� vedle sebe nebo pluje-li p�ed 

plavidlem s vlastním pohonem, tla�nou nebo bo�n� svázanou sestavou vedle 
sebe více pomocných remorkér� bo�n� svázaných �i nikoli, musí každý z nich 
nést místo vrcholových sv�tel p�edepsaných v odst. 1 písm. a) t�i vrcholová 
sv�tla umíst�ná nad sebou ve vzájemné vzdálenosti 1 m, v p�ední �ásti v 
podélné ose plavidla, p�i�emž výška vrchního a spodního sv�tla musí spl�ovat 
podmínku uvedenou v odst. 1 písm. a).  

Je-li plavidlo, plovoucí t�leso nebo plovoucí za�ízení p�emís	ováno pomocí 
n�kolika remorkér�, platí ustanovení tohoto odstavce pro každý z nich. 

 
3. Plavidla vle�né sestavy, plující za jedním nebo n�kolika remorkéry, uvedenými v 

odst. 1 a 2, musí nést jasné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran, umíst�né ve 
výšce minimáln� 4 m.  



 V p�ípad�, že:  

a)  je délka vle�eného plavidla v�tší než 110 m, musí toto plavidlo nést dv� 
sv�tla, z nichž první se umístí v p�ední �ásti plavidla a druhé v jeho zadní 
�ásti, 

 
b)  jsou v sestav� více než dv� bo�n� svázaná plavidla, musí tuto signalizaci 

nést pouze ob� vn�jší plavidla svázané sestavy. Sv�tla všech vle�ených 
plavidel sestavy musí být pokud možno umíst�na ve stejné výšce nad 
hladinou vody.  

     
4.  Plavidlo nebo plavidla na konci vle�né sestavy musí krom� signalizace uvedené 

v odst. 3 nést zá�ové sv�tlo p�edepsané v �l. 3.08 odst. 1 písm. c). Jsou-li na 
konci sestavy bo�n� svázaná plavidla v po�tu v�tším než dv�, nesou toto sv�tlo 
pouze vn�jší plavidla. Plují-li na konci sestavy malá plavidla, ustanovení tohoto 
odstavce se na n� nevztahuje. 

     
5.  P�i plavb� pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu, pod lávkou plavební 

komory apod., mohou plavidla vle�né sestavy nést sv�tla p�edepsaná v odst. 1 
písm. a) a v odst. 2 a 3 níž, aby proplutí bylo uskute�n�no bez potíží.  

6.  Jsou-li plavidla uvedená v odst. 3 námo�ními plavidly, která práv� p�iplouvají z 
mo�e nebo na mo�e vyplouvají, mohou místo bílého sv�tla nést bo�ní sv�tla 
p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b). 

 



7.  Ustanovení tohoto �lánku se nevztahují na malá plavidla, která vle�ou pouze 
malá plavidla, ani na vle�ená malá plavidla.  

 

�l. 3.10 

No�ní signalizace tla �ných sestav za plavby 

1. Tla�né sestavy musí nést:  

a)  i)  t�i vrcholová sv�tla v p�ední �ásti plavidla v �ele sestavy, kterým 
prochází její podélná osa anebo plavidla v �ele sestavy, které je z 
levé strany nejblíže této ose. Tato sv�tla musí být rozmíst�na ve 
tvaru rovnostranného trojúhelníku s vodorovnou základnou v rovin� 
kolmé na podélnou osu sestavy. Horní sv�tlo musí být umíst�no ve 
výšce minimáln� 4 m. Dv� spodní sv�tla musí být ve vzdálenosti 
1,25 m od sebe a ve vzdálenosti 1,10 m pod horním sv�tlem. 

 ii)  vrcholové sv�tlo v p�ední �ásti každého dalšího plavidla, jehož celá 
ší�ka je zp�edu viditelná. Toto sv�tlo musí být podle možnosti 
umíst�no 2 m pod horním vrcholovým sv�tlem uvedeným pod písm. 
i). Stožáry nesoucí tato sv�tla musí být umíst�ny vždy v podélné ose 
plavidla, 

b)  bo�ní sv�tla, p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b) umíst�na v nejširší 
�ásti sestavy, pokud možno co nejblíže k tla�nému remorkéru, ve 
vzdálenosti maximáln� 1 m od bok� sestavy a ve výšce minimáln� 2 m, 

c)  i)  t�i zá�ová sv�tla na tla�ném remorkéru p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 
písm. c) umíst�ná v rovin� kolmé na podélnou osu remorkéru ve 
vzdálenosti 1,25 m od sebe v dostate�né výši, aby nemohla být 
zaclon�na n�kterým z plavidel sestavy, 

 ii)  zá�ové sv�tlo na každém plavidle, jehož celá ší�ka je zezadu 
viditelná; jsou-li však krom� tla�ného remorkéru vid�t zezadu více 
než dv� plavidla, nesou toto zá�ové sv�tlo pouze dv� krajní plavidla 
sestavy.  

   



 

2. Odst. 1 platí rovn�ž pro tla�né sestavy, které plují za jedním nebo více 
pomocnými remorkéry; zá�ová sv�tla uvedená v odst. 1 písm. c)i) musí však být 
žlutá místo bílých.  

 
3. P�i plavb� pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu, pod lávkou plavební 

komory apod., m�že tla�ná sestava nést vrcholová sv�tla p�edepsaná v odst. 1 
písm. a) níž, aby proplutí bylo uskute�n�no bez potíží.  

 

�l. 3.11 

No�ní signalizace bo �n� svázaných sestav za plavby 

1. Bo�n� svázané sestavy musí nést: 

a)  na každém plavidle vrcholové sv�tlo p�edepsané v �l. 3.08 odst. 1 písm. 
a); na bo�n� vedených plavidlech však m�že být toto sv�tlo nahrazeno 
bílým sv�tlem viditelným ze všech stran, p�edepsaným v �l. 3.09 odst. 3 a 
umíst�ném na vhodném míst�, ne však výše než vrcholové sv�tlo plavidla 
nebo plavidel s vlastním pohonem, 

b)  bo�ní sv�tla p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b) umíst�na na vn�jších 
stranách sestavy podle možnosti ve stejné výšce a minimáln� 1 m pod 
nejnižším vrcholovým sv�tlem, 

c)  na každém plavidle zá�ové sv�tlo p�edepsané v �l. 3.08 odst. 1 písm. c).  

   
2. Odst. 1 platí rovn�ž pro bo�n� svázané sestavy, které plují za jedním nebo 

n�kolika pomocnými remorkéry. 

   



3. P�i plavb� pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou 
plavební komory apod. m�že bo�n� svázaná sestava sv�tla p�edepsaná v odst. 
1 písm. a) nést níž, aby proplutí bylo uskute�n�no bez potíží.  

4. Ustanovení tohoto �lánku neplatí pro malá plavidla, která vedou v bo�n� svázané 
sestav� pouze malá plavidla a pro malá plavidla vedená bo�n� svázané sestav�.  

�l. 3.12 

No�ní signalizace plachetnic za plavby 

1. Plachetnice musí nést:  

a)  bo�ní sv�tla p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b); tato sv�tla však 
nemusí být jasná, ale oby�ejná, 

b)  zá�ové sv�tlo p�edepsané v �l. 3.08 odst. 1 písm. c).  

2. Krom� sv�tel p�edepsaných v odst. 1 m�že plachetnice nést dv� oby�ejná nebo 
jasná sv�tla viditelná ze všech stran a umíst�ná nad sebou, p�i�emž horní sv�tlo 
musí být �ervené a spodní zelené; tato sv�tla musí být umíst�na na vhodném 
míst�, na vrcholku st�žn� nebo v jeho horní �ásti, ve vzdálenosti nejmén� 1 m od 
sebe. 

 
3. Ustanovení tohoto �lánku neplatí pro malá plavidla. Odst. 2 neplatí pro plavidla 

uvedená v �l. 3.51.  

 

�l. 3.13 

No�ní signalizace malých plavidel za plavby 

1. Jednotliv� plující malá plavidla s vlastním pohonem musí nést:  

a) vrcholové sv�tlo, které musí být umíst�né v podélné ose plavidla 
minimáln� 1 m nad bo�ními sv�tly nebo ve stejné výšce jako sv�tla bo�ní, 
ale minimáln� 1 m p�ed nimi; musí být jasné místo silného, 

b) bo�ní sv�tla, která mohou být oby�ejná místo jasných a musí být umíst�na 
bu�: 

i) tak, aby odpovídala �l. 3.08 odst. 1 písm. b), nebo 

ii) vedle sebe nebo v jedné svítiln� na podélné ose plavidla na p�ídi nebo 
poblíž p�íd�, 



 

c) zá�ové sv�tlo p�edepsané v �l. 3.08 odst. 1 písm. c), které se nemusí 
použít, avšak v takovém p�ípad� musí být vrcholové sv�tlo uvedené pod 
písm. a) nahrazeno jasným bílým sv�tlem viditelným ze všech stran. 

    

      
2. Jednotliv� plující malá plavidla s vlastním pohonem, jejichž délka nep�esahuje 

7 m, mohou místo sv�tel p�edepsaných v odst. 1 nést oby�ejné bílé sv�tlo 
umíst�né na vhodném míst� a v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran. 

 
3. Jestliže malé plavidlo vle�e nebo vede v bo�n� svázané sestav� vedená malá 

plavidla, musí nést sv�tla p�edepsaná v odst. 1.  

4. Vle�ená nebo v bo�n� svázané sestav� vedená malá plavidla musí nést 
oby�ejné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran. Toto ustanovení neplatí pro 
manipula�ní �lunky pat�ící plavidl�m. 

 
5. Plachetnice, které jsou malými plavidly, musí nést: 

a) bo�ní sv�tla a zá�ové sv�tlo, p�i�emž bo�ní sv�tla musí být umíst�na 
vedle sebe nebo v jednom svítidle v podélné ose plavidla na p�ídi nebo v 
její blízkosti a zá�ové sv�tlo na zádi plavidla; tato sv�tla mohou být 
oby�ejná, nebo 



b) bo�ní sv�tla a zá�ové sv�tlo obsažené v jednom svítidle umíst�ném na 
vhodném míst� st�žn�, na jeho vrcholku nebo v jeho horní �ásti; toto 
sv�tlo m�že být oby�ejné, nebo 

c) nep�esahuje-li délka plavidla 7 m, oby�ejné bílé sv�tlo viditelné ze všech 
stran. Když se p�ibližují jiná plavidla, musí toto plavidlo krom� toho 
ukazovat druhé oby�ejné bílé sv�tlo. 

     
6. Jednotliv� plující malá plavidla bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést 

oby�ejné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran. Manipula�ní �lunky plavidel však 
musí za stejných podmínek ukazovat toto sv�tlo jen když se k nim p�ibližují jiná 
plavidla. 

 
7. P�i plavb� pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou 

plavební komory apod. mohou malá plavidla nést vrcholová sv�tla uvedená v 
tomto �lánku níž, aby proplutí bylo uskute�n�no bez potíží.  

 

�l. 3.14 

Dopl�ková no �ní signalizace plavidel p �epravujících nebezpe �né náklady za 
plavby 

1. Plavidla p�epravující nebezpe�né náklady uvedené v p�íloze 9 musí krom� sv�tel 
p�edepsaných jinými ustanoveními tohoto �ádu nést modré sv�tlo. Toto sv�tlo 
musí být umíst�no na vhodném míst� v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech 
stran. 

 
2.  Plavidla p�epravující nebezpe�né náklady uvedené v p�íloze 10 musí krom� 

sv�tel p�edepsaných jinými ustanoveními tohoto �ádu nést dv� modrá sv�tla. 
Tato sv�tla musí být umíst�na 1 m pod sebou na vhodném míst� v takové výšce, 
aby byla viditelná ze všech stran. 



 
3.  Plavidla p�epravující nebezpe�né náklady uvedené v p�íloze 11 musí krom� 

sv�tel p�edepsaných jinými ustanoveními tohoto �ádu nést t�i modrá sv�tla. Tato 
sv�tla musí být umíst�na 1 m pod sebou na vhodném míst� v takové výšce, aby 
byla viditelná ze všech stran. 

 
4.  Je-li v tla�né nebo bo�n� svázané sestav� jedno nebo více plavidel uvedených v 

odst. 1, 2 nebo 3, musí sv�tla nebo sv�tlo p�edepsané v odst. 1, 2 nebo 3 nést 
plavidlo zajiš	ující pohyb sestavy. 

     

     
5.  Plavidlo, tla�ná nebo bo�n� svázaná sestava p�epravující nebezpe�né náklady 

uvedené v n�které z p�íloh 9, 10 a 11 musí nést signalizaci odpovídající 
nebezpe�nému nákladu, který podle odst. 1, 2 a 3 vyžaduje nejvyšší po�et 
modrých sv�tel.  

6.  Intenzita modrých sv�tel p�edepsaných v tomto �lánku nesmí být menší než 
intenzita oby�ejných modrých sv�tel.  

 

�l. 3.15 

(bez ustanovení) 

 



�l. 3.16 

No�ní signalizace p �evozních lodí za plavby 

1. P�evozní lod�, které neplují voln�, musí nést:  

a)  jasné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran a umíst�né ve výšce minimáln� 4 
m; tato výška m�že být snížena, nep�esahuje-li délka p�evozní lodi 20 m, 

b)  jasné zelené sv�tlo viditelné ze všech stran a umíst�né ve vzdálenosti 1 m 
nad sv�tlem uvedeným pod písm. a).  

 
2. Lo�ka nebo bóje nesoucí lano p�evozní lodi musí nést jasné bílé sv�tlo viditelné 

ze všech stran a umíst�né ve vzdálenosti minimáln� 1,5 m nad hladinou vody. 

 
3. Voln� plující p�evozní lod� musí nést:  

a)  jasné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran, p�edepsané v odst. 1 písm. a), 

b)  jasné zelené sv�tlo viditelné ze všech stran, p�edepsané v odst. 1  
písm. b), 

c)  bo�ní sv�tla a zá�ové sv�tlo, p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b) a c). 

 



4. Voln� plující p�evozní lod� s p�edností v plavb� musí nést:  

a)  jasné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran, p�edepsané v odst. 1 písm. a), 

b)  jasné zelené sv�tlo viditelné ze všech stran, p�edepsané v odst. 1  
písm. b), 

c)  druhé jasné zelené sv�tlo viditelné ze všech stran a umíst�né 1 m nad 
zeleným sv�tlem, p�edepsaným v odst. 4 písm. b), 

d)  bo�ní sv�tla a zá�ové sv�tlo, p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b) a c). 

 
 

�l. 3.17 

(bez ustanovení) 

 

�l. 3.18 

Dopl�ková no �ní signalizace plavidel, která ztratila manévrovací  schopnost 

1. Na plavidle, které ztratilo manévrovací schopnost, se musí podle situace, krom� 
sv�tel p�edepsaných jinými ustanoveními tohoto �ádu, signalizovat:  

a) �erveným sv�tlem kývajícím se v p�lkruhu, na malých plavidlech m�že být 
toto sv�tlo bílé, nebo 

b) dv�ma �ervenými sv�tly umíst�nými na vhodném míst� dostate�n� 
vysoko a 1 m nad sebou tak, aby byla viditelná ze všech stran. 

   
2. Krom� toho se musí na takovém plavidle, vyžaduje-li to situace, dávat stanovený 

zvukový signál anebo zvukový i optický signál sou�asn�.  



�l. 3.19 

No�ní signalizace plovoucích t �les a plovoucích za �ízení za plavby 

Plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení musí nést oby�ejná bílá sv�tla viditelná ze všech 
stran v takovém po�tu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy. Povinnosti uložené podle 
�l. 1.21 musí být dodrženy. 

 
 

 

II. B. NO�NÍ SIGNALIZACE ZA STÁNÍ 

 

�l. 3.20 

No�ní signalizace plavidel za stání 

1. Plavidlo p�ímo nebo nep�ímo vyvázané nebo zakotvené p�i b�ehu musí nést 
oby�ejné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran a umíst�né na stran� plavební dráhy 
ve výšce minimáln� 3 m.  

 
2. Plavidlo, které stojí na volné vodní ploše (bez p�ímého nebo nep�ímého p�ístupu 

na b�eh) musí nést dv� oby�ejná bílá sv�tla viditelná ze všech stran a umíst�ná 
na vhodných místech: jedno v jeho p�ední �ásti ve výšce minimáln� 4 m, druhé v 
zadní �ásti, ve výšce minimáln� 2 m a to minimáln� 2 m pod úrovní prvního 
sv�tla. 

 
3. Tla�ná sestava, která stojí na volné vodní ploše (bez p�ímého nebo nep�ímého 

p�ístupu ke b�ehu) musí nést na každém vn�jším plavidle sestavy oby�ejné bílé 
sv�tlo viditelné ze všech stran, p�i�emž toto sv�tlo musí být umíst�no v p�ední 
�ásti tla�ného �lunu ve výšce minimáln� 4 m a v zadní �ásti tla�ného remorkéru 



ve výšce minimáln� 2 m, a to minimáln� 2 m pod úrovní sv�tel tla�ných �lun�. 
Jestliže tato sestava stojí bez tla�ného remorkéru, musí být sv�tlo p�edepsané 
pro tla�ný remorkér umíst�no na jednom z posledních plavidel na konci sestavy. 
Celkový po�et sv�tel nesmí p�itom p�ekro�it �ty�i, ale vn�jší obrys musí být dob�e 
rozeznatelný. 

   
4. Malé plavidlo, s výjimkou manipula�ních �lunk� plavidel, m�že místo sv�tel 

p�edepsaných v odst. 1 a 2 nést oby�ejné bílé sv�tlo umíst�né na vhodném 
míst� v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran. 

   
5. Signalizace p�edepsaná v tomto �lánku není povinná:  

a) stojí-li plavidlo na vodní cest�, po níž není p�echodn� plavba možná nebo 
je zakázána, 

b) stojí-li plavidlo podél b�ehu a je odtud dostate�n� osv�tleno, 

c) stojí-li plavidlo mimo plavební dráhu v jednozna�n� bezpe�né poloze.  

6. Tento �lánek se nevztahuje na plavidla uvedená v �l. 3.23, 3.27, 3.50 odst. 2 a �l. 
3.51.  

 

�l. 3.21 

Dopl�ková no �ní signalizace plavidel p �epravujících  
nebezpe �né náklady za stání 

Ustanovení �l. 3.14 se vztahuje i na plavidla uvedená v tomto �lánku.  

     

     

     



�l. 3.22 

(bez ustanovení) 

 

�l. 3.23 

No�ní signalizace p �evozních lodí stojících na svém stanovišti u b �ehu 

1. P�evozní lod�, které neplují voln�, stojící na svém stanovišti, musí nést sv�tla 
uvedená v �l. 3.16 odst. 1. Krom� toho lo�ka nebo bóje p�evozní lodi nesoucí 
lano musí nést sv�tlo p�edepsané v �l. 3.16 odst. 2. 

   
2. Voln� plující p�evozní lod� v provozu, ale stojící na svém stanovišti, musí nést 

sv�tla p�edepsaná v �l. 3.16 odst. 1. P�i krátkodobém stání mohou nést i ostatní 
sv�tla p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b) a c). Musí však zhasnout zelené 
sv�tlo uvedené v �l. 3.16 odst. 1 písm. b), jakmile ukon�í provoz.  

   
 

�l. 3.24 

(bez ustanovení) 

 

�l. 3.25 

No�ní signalizace plovoucích t �les a plovoucích za �ízení za stání 

Plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení musí nést oby�ejná bílá sv�tla viditelná ze všech 
stran v takovém po�tu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy ze strany plavební dráhy. 
Povinnosti uložené podle �l. 1.21 musí být dodrženy. 

 
 



�l. 3.26 

No�ní signalizace sítí nebo jiného rybolovného za �ízení 

Sít� nebo jiné rybolovné za�ízení v plavební dráze nebo v její bezprost�ední blízkosti 
musí být ozna�eny oby�ejnými bílými sv�tly viditelnými ze všech stran v takovém 
po�tu, aby jejich poloha byla dob�e rozeznatelná. 

 
 

�l. 3.27 

No�ní signalizace plovoucích stroj �, které vykonávají práci na vodní cest �, 
jakož i nasedlých nebo potopených plavidel 

1. Plovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cest� nebo provád�jí 
sondážní nebo m��icí operace na míst�, musí nést:  

a) na stran� nebo na stranách, kde je pr�jezd volný, dv� oby�ejná zelená 
sv�tla nebo dv� jasná zelená sv�tla umíst�ná 1 m nad sebou, 

b) na stran�, kde pr�jezd není volný, oby�ejné �ervené sv�tlo nebo jasné 
�ervené sv�tlo ve stejné výšce jako výše umíst�né zelené sv�tlo uvedené 
pod písm. a), všechna sv�tla musí být stejné intenzity, 

 nebo v p�ípad�, kdy tato plavidla musí být chrán�na p�ed vlnobitím: 

c) na stran� nebo na stranách, kde je pr�jezd volný, oby�ejné �ervené sv�tlo 
a oby�ejné bílé sv�tlo nebo jasné �ervené sv�tlo a jasné bílé sv�tlo 1 m 
nad sebou, p�i�emž �ervené sv�tlo je naho�e, 

d) na stran�, kde pr�jezd není volný, �ervené sv�tlo umíst�né ve stejné 
výšce jako �ervené sv�tlo p�edepsané pod písm. c), stejné intenzity. 

 Tato sv�tla musí být umíst�na v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran. 

   
2. Nasedlá nebo potopená plavidla musí nést sv�tla p�edepsaná v odst. 1 písm. c) 

a d). Pokud poloha potopeného plavidla neumož�uje umístit signální sv�tla p�ímo 
na plavidle, musí být umíst�na na lo�kách, bójích nebo jiných vhodných 
p�edm�tech. 



 
3. Státní plavební správa m�že povolit výjimku z povinnosti dodržovat p�edpisy o 

sv�tlech uvedených v odst. 1 písm. a) a b).  

 

�l. 3.28 

No�ní signalizace kotev, které mohou vytvá �et nebezpe �í pro plavbu 

1. Jsou-li kotvy plavidel, plovoucích t�les a plovoucích za�ízení v p�ípadech 
uvedených v �l. 3.20 a 3.25 hozeny tak, že mohou vytvá�et nebezpe�í pro 
plavbu, musí být sv�tlo za stání, které je nejblíže k t�mto kotvám, nahrazeno 
dv�ma oby�ejnými bílými sv�tly viditelnými ze všech stran, umíst�nými 1 m nad 
sebou.  

2. Plavidla, plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení musí mít ozna�enou každou 
hozenou kotvu, která by mohla vytvá�et nebezpe�í pro plavbu, bójí nebo 
plovákem s radarovým odraže�em. Bóje nebo plováky hozených kotev 
plovoucích stroj� musí navíc nést oby�ejné bílé sv�tlo viditelné ze všech stran. 

   

   
 



III. Denní signalizace 
III. A. Denní signalizace za plavby 

 

�l. 3.29  

Denní signalizace vle �ných sestav za plavby 

1. Remorkér v �ele vle�né sestavy a pomocný remorkér plující p�ed tímto plavidlem 
nebo jiným plavidlem s vlastním pohonem, tla�nou nebo bo�n� svázanou 
sestavou musí nést žlutý válec se dv�ma pruhy (�erným a bílým) naho�e a dole, 
p�i�emž bílé pruhy jsou na okraji válce. Tento válec musí být umíst�n svisle v 
p�ední �ásti plavidla dostate�n� vysoko, aby byl viditelný ze všech stran. 

 
2. Pluje-li v �ele vle�né sestavy více remorkér� vedle sebe nebo pluje-li p�ed 

plavidlem s vlastním pohonem, tla�nou nebo bo�n� svázanou sestavou vedle 
sebe více pomocných remorkér� bo�n� svázaných �i nikoli, musí každý z nich 
nést válec p�edepsaný v odst. 1.  

 Je-li plavidlo, plovoucí t�leso nebo plovoucí za�ízení p�emís	ováno pomocí 
n�kolika remorkér�, platí ustanovení tohoto odstavce pro každý z nich.  

3. Plavidla vle�né sestavy, plující za jedním nebo více remorkéry uvedenými v odst. 
1 a 2, musí nést žlutý balón umíst�ný na vhodném míst� a v takové výšce, aby 
byl dob�e viditelný ze všech stran.  

 Jsou-li v sestav� více než dv� bo�n� svázaná plavidla, musí balón nést pouze 
vn�jší plavidla. Balóny vle�ených plavidel sestavy musí být pokud možno 
umíst�ny ve stejné výšce nad hladinou vody. 

     
4. Pluje-li plavidlo s vlastním pohonem nebo bo�n� svázaná sestava za jedním 

nebo n�kolika pomocnými remorkéry, pak musí toto plavidlo a každé plavidlo 
bo�n� svázané sestavy rovn�ž nést žlutý balón uvedený v odst. 3. Pluje-li tla�ná 
sestava za jedním nebo více pomocnými remorkéry, musí tla�ný remorkér nést 
žlutý balón uvedený v odst. 3. 



     

5. P�i plavb� pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou 
plavební komory apod. mohou plavidla vle�né sestavy nést válec p�edepsaný v 
odst. 1 a 2 a balón p�edepsaný v odst. 3 a 4 níž, aby proplutí bylo uskute�n�no 
bez potíží.  

6. Jsou-li plavidla uvedená v odst. 3 námo�ními plavidly, která práv� p�iplouvají z 
mo�e nebo na mo�e vyplouvají, mohou nést žlutý balón. 

 
7. Ustanovení tohoto �lánku se nevztahují na malá plavidla, která vle�ou pouze 

malá plavidla, ani na vle�ená malá plavidla.  

 

�l. 3.30 

Denní signalizace malých plavidel, která plují pomo cí plachet  
a vlastního pohonu 

1. Malé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zárove� používá strojního pohonu, 
musí nést �erný kužel, jehož vrchol sm��uje dol�. Tento kužel musí být umíst�n 
co nejvýše a na takovém míst�, aby byl dob�e viditelný. 

2. Malé plavidlo, které pluje pouze pomocí strojního pohonu a jehož délka 
p�esahuje 7 m, musí nést bílou vlajku s vodorovným �erveným pruhem 
uprost�ed. Tato vlajka musí být umíst�na co nejvýše a na takovém míst�, aby 
byla dob�e viditelná.  

   
 



�l. 3.31 

Denní signalizace plavidel, na kterých je povoleno p�epravovat více než 12 
cestujících a jejichž maximální délka nep �esahuje 20 m 

Plavidla, na nichž je povoleno p�epravovat více než 12 cestujících a jejichž 
maximální délka nep�esahuje 20 m, musí nést dvojitý žlutý kužel umíst�ný na 
vhodném míst� a v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran. 

 
 

�l. 3.32 

Dopl�ková denní signalizace plavidel p �epravujících  
nebezpe �né náklady za plavby 

1. Plavidla p�epravující nebezpe�né náklady uvedené v p�íloze 9 musí krom� 
signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto �ádu nést modrý kužel, 
jehož vrchol sm��uje dol�. Tento kužel musí být umíst�n na vhodném míst� v 
takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran. 

 
2. Plavidla p�epravující nebezpe�né náklady uvedené v p�íloze 10 musí krom� 

signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto �ádu nést dva modré kužele, 
jejichž vrcholy sm��ují dol�. Tyto kužele musí být umíst�ny 1 m pod sebou na 
vhodném míst� v takové výšce, aby byly viditelné ze všech stran. 

 
3. Plavidla p�epravující nebezpe�né náklady uvedené v p�íloze 11 musí krom� 

signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto �ádu nést t�i modré kužele, 
jejichž vrcholy sm��ují dol�. Tyto kužele musí být umíst�ny 1 m pod sebou na 
vhodném míst� v takové výšce, aby byly viditelné ze všech stran. 



 
4. Je-li v tla�né nebo bo�n� svázané sestav� jedno nebo více plavidel uvedených v 

odst. 1, 2 a 3, musí signalizaci uvedenou v odst. 1, 2 a 3 nést plavidlo zajiš	ující 
pohyb sestavy. 

     

     
5. Plavidlo, tla�ná nebo bo�n� svázaná sestava p�epravující nebezpe�né náklady 

uvedené v n�které z p�íloh 9, 10 a 11 musí nést signalizaci odpovídající 
nebezpe�nému nákladu, která podle odst. 1, 2 a 3 vyžaduje nejvyšší po�et 
modrých kužel�. 

 

�l. 3.33 

(bez ustanovení) 

 

�l. 3.34 

Denní signalizace p �evozních lodí za plavby 

1. P�evozní lod� musí nést zelený balón ve výši minimáln� 4 m; tato výška m�že 
být snížena, nep�esahuje-li délka p�evozní lodi 20 m. 

   



2. Voln� plující p�evozní lod� s p�edností v plavb� musí nést bílý válec umíst�ný 
1 m pod zeleným balónem p�edepsaným v odst. 1. 

 
 

�l. 3.35 

Dopl�ková denní signalizace plavidel, která ztratila man évrovací schopnost 

1. Plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace krom� 
signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto �ádu signalizovat kýváním 
�ervenou vlajkou v p�lkruhu, nebo dv�ma �ernými balóny 1 m nad sebou 
umíst�nými na vhodném míst� dostate�n� vysoko tak, aby byly viditelné ze 
všech stran. 

   
2. Krom� toho se musí na takovém plavidle, vyžaduje-li to situace, dávat stanovený 

zvukový signál anebo zvukový i optický signál sou�asn�.  

 

�l. 3.36 

Dopl�ková denní signalizace plavidel, která mají p �ednost v plavb � 

Plavidla, kterým Státní plavební správa p�iznala oprávn�ní p�ednostn� proplouvat 
místy s ur�eným po�adím proplouvání, musí nést krom� signalizace, p�edepsané 
jinými ustanoveními tohoto �ádu, �ervený plamenec dlouhý minimáln� 1 m, umíst�ný 
v p�ední �ásti plavidla v dostate�né výši, aby byl dob�e viditelný. 

 
 



III. B. Denní signalizace za stání 
 

�l. 3.36a 

Denní signalizace plavidel za stání 

1. Samostatn� stojící plavidlo nebo každé vn�jší p�ední i zadní plavidlo tla�né 
sestavy nebo p�ední vn�jší plavidla a tla�ný remorkér, které stojí na volné vodní 
ploše (bez p�ímého nebo nep�ímého p�ístupu ke b�ehu), musí nést �erný balón 
umíst�ný na vhodném míst� v p�ední �ásti plavidla v takové výši, aby byl 
viditelný ze všech stran. 

   

   
2. Signalizace p�edepsaná v tomto �lánku není povinná:  

a) stojí-li plavidlo na vodní cest�, po níž není p�echodn� plavba možná nebo 
je zakázána, 

b) stojí-li plavidlo mimo plavební dráhu v jednozna�n� bezpe�né poloze.  

3. Tento �lánek se nevztahuje na plavidla, uvedená v �l. 3.41, 3.50 odst. 2 a �l. 
3.51. 

 



�l. 3.37 

Dopl�ková denní signalizace plavidel p �epravujících nebezpe �né náklady za 
stání 

Ustanovení �l. 3.32 se vztahuje i na plavidla uvedená v tomto �lánku. 

     

     

     

 

�l. 3.38 

(bez ustanovení) 

 

�l. 3.39 

(bez ustanovení) 

 



�l. 3.40 

Denní signalizace sítí nebo jiného rybolovného za �ízení 

Sít� nebo jiná rybolovná za�ízení v plavební dráze nebo v její bezprost�ední blízkosti 
musí být ozna�eny žlutými bójemi (plováky) nebo žlutými vlajkami v takovém po�tu, 
aby byla jejich poloha dob�e rozeznatelná. 

 

 

�l. 3.41 

Denní signalizace plovoucích stroj �, které vykonávají práci na vodní cest �, 
jakož i nasedlých nebo potopených plavidel 

1. Plovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cest� nebo provád�jí 
sondážní nebo m��icí operace na míst�, musí nést:  

a) na stran� nebo na stranách, kde je pr�jezd volný, dva zelené dvojité 
kužele umíst�né 1 m nad sebou, 

b) na stran�, kde pr�jezd není volný, jeden �ervený balón ve stejné výšce 
jako výše umíst�ný zelený dvojitý kužel uvedený pod písm. a), 

 nebo v p�ípad�, kdy tato plavidla musí být chrán�na p�ed vlnobitím: 

c) na stran� nebo na stranách, kde je pr�jezd volný, vlajku, jejíž horní 
polovina je �ervená a dolní polovina bílá nebo dv� vlajky nad sebou, z 
nichž horní je �ervená a dolní bílá, 

d) na stran�, kde pr�jezd není volný, �ervenou vlajku umíst�nou ve stejné 
výšce jako �ervenobílá vlajka nebo �ervená vlajka na druhé stran�. 

   



2. Signalizace p�edepsaná v odst. 1 písm. a) a b) m�že být nahrazena 
následujícími znaky:  

a) na stran� nebo na stranách, kde je pr�jezd volný, tabulí s povolením 
proplutí E. 1 (p�íloha 7), 

b) na stran�, kde pr�jezd není volný, tabulí se zákazem proplutí A.1 (p�íloha 
7), umíst�nou ve stejné výši jako znak uvedený pod písm. a)., 

   

3. Tabule, dvojité kužele, balóny a vlajky musí být umíst�ny v takové výši, aby byly 
viditelné ze všech stran. Vlajky mohou být nahrazeny tabulemi téže barvy.  

4. Nasedlá nebo potopená plavidla musí ve dne nést signalizaci p�edepsanou v 
odst. 1 písm. c) a d). Pokud poloha potopeného plavidla neumož�uje umístit 
signální znaky p�ímo na plavidle, musí být umíst�ny na lo�kách, bójích nebo 
jiných vhodných p�edm�tech. 

 

5. Státní plavební správa m�že povolit výjimku z povinnosti signalizace p�edepsané 
v odst. 1 písm. a) a b) a v odst. 2 písm. a) a b).  

 



�l. 3.42 

Denní signalizace kotev, které mohou vytvá �et nebezpe �í pro plavbu 

Jsou-li kotvy plavidel, plovoucích t�les a plovoucích za�ízení hozeny tak, že mohou 
vytvá�et nebezpe�í pro plavbu, musí být každá taková kotva ozna�ena žlutou bójí 
(plovákem) s radarovým odraže�em. 

   

   

 

IV. Zvláštní signalizace 
 

�l. 3.43 

Znak zákazu vstupu na plavidlo 

1. Pokud p�íslušná ustanovení zakazují vstup na plavidlo nepovolaným osobám, 
musí být tento zákaz vyzna�en bílými, �erven� olemovanými kruhovými tabulemi, 
jejichž st�edem je nap�í� veden �ervený pruh a je na nich vyobrazena �erná 
postava chodce. Tabule musí být podle okolností umíst�ny na palub� nebo na 
p�ístupové lávce. Na rozdíl od �l. 3.03 odst. 3 musí být jejich pr�m�r minimáln� 
0,6 m.  

2. Tyto tabule musí být osv�tleny, aby byly viditelné i v noci. 

 
 



�l. 3.44 

Znak zákazu kou �ení a používání otev �eného ohn � 

1. Je-li na plavidle zakázáno kou�it a používat otev�ený ohe�, musí být tento zákaz 
vyzna�en bílými, �erven� olemovanými kruhovými tabulemi, jejichž st�edem je 
nap�í� veden �ervený pruh a je na nich vyobrazena cigareta, z níž vychází kou�. 
Tabule musí být podle okolností umíst�ny na palub� nebo na p�ístupové lávce. 
Na rozdíl od �l. 3.03 odst. 3 musí být jejich pr�m�r minimáln� 0,6 m.  

2. Tyto tabule musí být osv�tleny, aby byly viditelné i v noci. 

 
 

�l. 3.45 

Dopl�ková signalizace plavidel orgán � státního odborného dozoru na 
vnitrozemskou plavbu a plavidel požární ochrany 

Plavidla orgán� státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu mohou p�i 
dodržení signalizace, kterou jim ukládají jiná ustanovení tohoto �ádu, signalizovat ve 
dne i v noci oby�ejným blikavým modrým sv�tlem, viditelným ze všech stran. Toto 
ustanovení platí i pro plavidla požární ochrany, plující poskytnout pomoc.  

Krom� toho plavidla orgán� státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu 
musí být na obou bocích v p�ední �ásti plavidla ozna�ena znakem ve tvaru bílého 
koso�tverce olemovaného modrou barvou nebo plamencem bílé barvy, v jehož 
st�edu je znázorn�n uvedený znak.  

   
 



�l. 3.46 

Signály v nouzi 

1. Plavidlo v nouzi, které pot�ebuje pomoc, m�že signalizovat:  

a) kroužením vlajkou nebo jiným obdobným p�edm�tem, 

b) vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyv�šen balón nebo p�edm�t 
podobného tvaru, 

c) kroužením sv�tlem, 

d) odpalováním sv�tlic nebo pyrotechnických prost�edk�, které po odpálení 
vytvá�ejí tzv. �ervený déš	 a následují v krátkých intervalech, 

e) sv�telným signálem sestávajícím ze spojení znak� ... - - - ... (SOS) podle 
Morseovy abecedy, 

f) plamenem vznikajícím p�i spalování dehtu, oleje, atd.,,br> g) sv�tlicemi s 
padákem nebo pochodn�mi s �erveným sv�tlem, 

g) opakujícími se pomalými pohyby rukou ze vzpažení dol�.  

2. Tyto signály nahrazují nebo dopl�ují zvukové signály uvedené v �l. 4.01 odst. 4.  

   

�l. 3.47 

Znak zákazu stání v blízkosti boku plavidla 

1. Pokud je tímto �ádem nebo jinými p�edpisy zakázáno stát v blízkosti plavidla 
(nap�. pro vlastnosti jeho nákladu), musí být na palub� v podélné ose plavidla 
umíst�na �tvercová tabule s trojúhelníkem ve spodní �ásti. Tato �tvercová tabule 
musí být z obou stran bílá, olemovaná �erveným pruhem s �ervenou úhlop�í�kou 
vedenou z levého horního do pravého dolního rohu p�es �erné písmeno "P". Ob� 
strany trojúhelníku musí být bílé a musí na nich být �ernými �íslicemi vyzna�ena 
vzdálenost v metrech, v níž je jiným plavidl�m zakázáno stání.  

2. Tabule musí být v noci osv�tlena, aby byla jasn� viditelná z obou stran plavidla.  

3. Ustanovení tohoto �lánku neplatí pro plavidla, tla�né a bo�n� svázané sestavy 
uvedené v �l. 3.21 a 3.37. 

 



�l. 3.48 

Dopl�ková signalizace ochrany p �ed vlnobitím 

1. Plavidla, plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení za plavby nebo za stání (s výjimkou 
t�ch, která jsou uvedena v �l. 3.27 a 3.41), jež je t�eba chránit p�ed vlnobitím, 
zp�sobeným jinými plujícími plavidly nebo plovoucími t�lesy, musí krom� 
signalizace p�edepsané pro n� jinými ustanoveními této hlavy nést:  

 v noci - oby�ejné �ervené sv�tlo a oby�ejné bílé sv�tlo nebo jasné �ervené sv�tlo 
a jasné bílé sv�tlo 1 m nad sebou, p�i�emž �ervené sv�tlo je nad bílým sv�tlem a 
na takovém míst�, aby byla ob� sv�tla viditelná ze všech stran a nemohla být 
považována za jiná sv�tla,  

 ve dne - vlajku, jejíž horní polovina je �ervená a dolní polovina bílá; musí být 
umíst�na na vhodném míst� a v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran. 
M�že být nahrazena dv�ma vlajkami nad sebou, z nichž horní je �ervená a dolní 
bílá. Tyto vlajky mohou být nahrazeny tabulemi téže barvy. 

   
2. P�i dodržení ustanovení �l. 3.27 a 3.41 mohou signalizaci uvedenou v odst. 1 

používat pouze: 

a) plavidla, plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení vážn� poškozená nebo 
ú�astnící se záchranných prací, jakož i plavidla, která ztratila manévrovací 
schopnost, 

b) plavidla, plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení, která mají písemné povolení 
Státní plavební správy.  

�l. 3.49 

Dopl�ková signalizace plavidel vykonávajících práce na v odní cest � za plavby 

Plavidla, která za plavby vykonávají práce na vodní cest� nebo provád�jí sondáže a 
m��ení, mohou p�i dodržení signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto 
�ádu signalizovat v noci i ve dne jasným nebo oby�ejným blikavým žlutým sv�tlem, 
viditelným ze všech stran. Tuto signalizaci mohou používat pouze plavidla, která mají 
písemné povolení Státní plavební správy. 

   
 



�l. 3.50 

Dopl�ková signalizace plavidel s omezenou možností manév rování 

1. Plavidlo, které má ztíženou možnost uvolnit plavební dráhu jiným plavidl�m ve 
smyslu ustanovení tohoto �ádu, protože vykonává práce pod vodou, zejména 
hloubení, pokládání kabel� nebo umís	ování bójí a jeho poloha m�že zt�žovat 
plavbu, musí krom� signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto �ádu 
nést:  

 v noci - t�i jasná nebo oby�ejná sv�tla, z nichž horní a dolní jsou �ervená a 
prost�ední bílé, umíst�ná minimáln� 1 m nad sebou v takové výši, aby byla 
viditelná ze všech stran,  

 ve dne- �erný balón, �erný dvojitý kužel a �erný balón, p�i�emž �erný dvojitý 
kužel je uprost�ed, umíst�né minimáln� 1 m nad sebou v takové výši, aby byly 
viditelné ze všech stran. 

   

2. Pokud plavidla uvedená v odst. 1 vykonávají práce, v jejichž d�sledku vznikají 
p�ekážky pro plavbu, musí krom� signalizace uvedené v odst. 1 nést:  

 v noci - 

a) dv� jasná nebo oby�ejná �ervená sv�tla umíst�ná minimáln� 1 m nad 
sebou na té stran� nebo t�ch stranách, na nichž jsou p�ekážky, 

b) dv� jasná nebo oby�ejná zelená sv�tla umíst�ná minimáln� 1 m nad 
sebou na té stran� nebo t�ch stranách, kde je pr�jezd volný,  

 ve dne - 

a) dva �erné balóny umíst�né minimáln� 1 m nad sebou na té stran� nebo 
t�ch stranách, na nichž jsou p�ekážky, 

b) dva �erné dvojité kužele umíst�né minimáln� 1 m nad sebou na té stran� 
nebo t�ch stranách, kde je pr�jezd volný.  

 Sv�tla, balóny a dvojité kužele musí být ve vzdálenosti minimáln� 2 m od 
signalizace p�edepsané v odst. 1 a ne výše než je úrove� dolního sv�tla nebo 
dolního balónu. 

   
3. Ustanovení tohoto �lánku neplatí pro plovoucí stroje vykonávající práce na míst�.  



�l. 3.51 

Dopl�ková signalizace plavidel p �i rybolovu 

1. Plavidlo, které vle�e rybá�ské sít� nebo jiné rybolovné za�ízení, musí krom� 
signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto �ádu nést:  

 v noci - dv� jasná nebo oby�ejná sv�tla; naho�e zelené, dole bílé, ve vzájemné 
vzdálenosti minimáln� 1 m tak vysoko, aby byla viditelná ze všech stran. Tato 
signalizace musí být umíst�na p�ed vrcholovým sv�tlem p�edepsaným v �l. 3.08 
odst. 1 písm. a) tak, aby horní sv�tlo bylo níž než sv�tlo vrcholové, ale dolní 
sv�tlo minimáln� o 2 m výš než bo�ní sv�tla p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 
písm. b),  

 ve dne - dva �erné kužele spojené svými vrcholy, umíst�né nad sebou v takové 
výšce, aby byly viditelné ze všech stran.  

   
2. Plavidlo p�i rybolovu, s výjimkou plavidel uvedených v odst. 1, musí nést 

signalizaci p�edepsanou v odst. 1, krom� vrcholového sv�tla p�edepsaného v �l. 
3.08 odst. 1 písm. a), p�i�emž místo zeleného sv�tla musí nést jasné nebo 
oby�ejné �ervené sv�tlo.  

 V p�ípad�, že rybolovné za�ízení zasahuje na vodní hladin� do vzdálenosti v�tší 
než 150 m od boku plavidla, musí plavidlo navíc nést:  

 v noci - další jasné nebo oby�ejné bílé sv�tlo ve vzdálenosti 2 až 6 m od dvojice 
sv�tel �erveného a bílého ve sm�ru rybolovného za�ízení, p�i�emž nesmí být výš 
než sv�tlo bílé a níž než bo�ní sv�tla p�edepsaná v �l. 3.08 odst. 1 písm. b),  

 ve dne - �erný kužel, jehož vrchol sm��uje nahoru.  

   
3. Plavidlo, jehož délka nep�esahuje 20 m, m�že místo dvou kužel� nad sebou, 

p�edepsaných v odst. 1 a 2, nést koš.  

 



�l. 3.52 

Dopl�ková signalizace plavidel, zajiš �ujících �innost pod vodní hladinou 

1. Plavidlo zajiš	ující �innost pod vodní hladinou musí krom� signalizace 
p�edepsané v jiných ustanoveních tohoto �ádu nést:  

 tuhou maketu vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu o výšce nejmén� 1 m, 
umíst�nou na vhodném míst� v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.  

2. Podle situace m�že toto plavidlo nést místo signalizace p�edepsané v odst. 1 
signalizaci uvedenou v �l. 3.50 odst. 1.  

   

 

�l. 3.53 

Dopl�ková signalizace plavidel použitých p �i zneškod �ování výbušnin 

Plavidlo, které provádí �innost související se zneškod�ováním výbušnin, musí krom� 
signalizace p�edepsané jinými ustanoveními tohoto �ádu nést:  

 v noci - t�i jasná nebo oby�ejná zelená sv�tla viditelná ze všech stran, 
rozmíst�ná do tvaru trojúhelníku, jehož vodorovná základna je v rovin� kolmé na 
podélnou osu plavidla, p�i�emž horní sv�tlo je umíst�no na vrcholu p�í�ového 
st�žn� nebo v jeho blízkosti a další dv� sv�tla na každém konci p�í�ového ráhna,  

 ve dne - t�i �erné balóny umíst�né podle p�edpis� pro sv�tla.  

   

 



�l. 3.54 

Dopl�ková signalizace plavidel lodivodské služby 

Plavidlo lodivodské služby musí krom� signalizace p�edepsané jinými ustanoveními 
tohoto �ádu nést místo sv�tla p�edepsaného v �l. 3.08 odst. 1 písm. a) dv� jasná 
nebo oby�ejná sv�tla nad sebou, viditelná ze všech stran, p�i�emž horní sv�tlo je bílé 
a dolní �ervené, umíst�ná na vrcholu nebo v úrovni vrcholu st�žn�.  

   
 

HLAVA 4 

Zvukové signály plavidel a radiofonické spojení 
 

�l. 4.01 

Obecná ustanovení 

 

1. Pokud jsou tímto �ádem nebo jinými p�edpisy stanoveny jiné zvukové signály 
než signály dávané lodním zvonem, je t�eba je dávat takto:  

a) na plavidlech s vlastním pohonem, s výjimkou n�kterých malých plavidel 
uvedených pod písm. b), pomocí mechanických zvukových signálních 
za�ízení umíst�ných dostate�n� vysoko, p�i�emž p�ed nimi a pokud možno 
ani za nimi nesmí být žádné p�ekážky; zvukové signály dávané tímto 
zvukovým signálním za�ízením musí odpovídat hodnotám uvedeným v 
p�íloze 6 tohoto �ádu, 

b) na plavidlech bez vlastního pohonu a na malých plavidlech s vlastním 
pohonem, která nejsou vybavena mechanickým zvukovým signálním 
za�ízením, pomocí trubky nebo vhodného rohu; tyto signály musí 
odpovídat hodnotám uvedeným v odst. 1 písm. b) a v odst. 2 písm. b) 
p�ílohy 6 tohoto �ádu.  

2. Zvukové signály plavidel s vlastním pohonem musí být provázeny 
synchronizovanými sv�telnými signály; tyto sv�telné signály musí být žluté, jasné 
a viditelné ze všech stran.  

 Toto ustanovení neplatí pro malá plavidla, ani pro signály uvedené v �l. 6.32 
odst. 4 písm. a) (kategorie I), které dávají plavidla plující po proudu pomocí 
radioloka�ního za�ízení, ani pro zvukové signály dávané lodním zvonem.  

 Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla stát�, kde synchronizace zvukových a 
sv�telných signál� není p�edepsána.  

3. Plují-li plavidla v sestav�, musí p�edepsané zvukové signály dávat, pokud není 
uvedeno jinak, pouze plavidlo, na kterém je v�dce sestavy.  



4. Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc, musí opakovat �ady 
úder� na zvon nebo dávat dlouhé zvukové signály. Tyto signály nahrazují nebo 
dopl�ují optické signály uvedené v �l. 3.46.  

5. Pro zajišt�ní slyšitelnosti zvukových signál� nesmí zm��ená hladina intenzity 
akustického tlaku hluku v kormideln�, v míst� hlavy kormidelníka, p�ekro�it 70 dB 
(A), pluje-li plavidlo v normálních provozních podmínkách.  

6.  �ada úder� na zvon trvá asi 4 sekundy. M�že být nahrazena �adou úder� kovu o 
kov stejné �asové délky.  

 

�l. 4.02 

Používání zvukových signál � 

1. Pokud není tímto �ádem stanoveno jinak, musí každé plavidlo, s výjimkou 
malých plavidel uvedených v odst. 2, dávat podle plavební situace signály 
uvedené v p�íloze 6 tohoto �ádu.  

2. Malá jednotliv� plující plavidla a plavidla, která vedou v sestav� nebo vle�ou jen 
malá plavidla, mohou podle plavební situace dávat jen obecné signály uvedené 
v p�íloze 6 tohoto �ádu.  

 

�l. 4.03 

Zakázané zvukové signály 

1. Je zakázáno používat jiné zvukové signály, než které jsou uvedeny v tomto 
�ádu, nebo používat p�edepsané signály v jiných podmínkách, než v kterých 
jsou p�edepsány nebo povoleny tímto �ádem.  

2. Pro spojení mezi plavidly nebo mezi plavidlem a b�ehem je však povoleno použít 
jiných zvukových signál� s podmínkou, že nemohou být zam�n�ny se signály 
uvedenými v tomto �ádu.  

 

�l. 4.04 

Radiofonické spojení 

1. Všechna za�ízení radiofonického spojení na plavidle nebo plovoucím za�ízení 
musí odpovídat p�edpis�m p�íslušných orgán�.  

2. Je zakázáno používat radiofonické spojení ve ve�ejné rádiové síti, v síti plavidlo-
plavidlo, v síti pro p�enos plavebních informací a v síti plavidlo-p�ístavní správa 
pro p�enos jiných informací než p�edepsaných nebo povolených tímto �ádem 
nebo p�edpisy p�íslušných orgán�.  

3. Vybavení plavidel a plovoucích za�ízení radiofonickou stanicí ur�uje zvláštní 
p�edpis.  

4. Na plavidle vybaveném radiofonickou stanicí je jeho v�dce povinen tuto stanici 
používat na p�edepsané frekvenci a být na p�íjmu v p�ípadech ur�ených Státní 
plavební správou (signálními znaky B.11a a B. 11b p�ílohy 7 tohoto �ádu).  

 



HLAVA 5 

Signální znaky a znakování vodní cesty 
 

�l. 5.01 

Signální znaky 

1. V p�íloze 7 tohoto �ádu jsou ur�eny signální znaky zákaz�, p�íkaz�, omezení, 
doporu�ení, informací, jakož i dopl�kové signální znaky na vodní cest�. 
Sou�asn� je v ní uveden význam jednotlivých signálních znak�.  

2. V�dci plavidel jsou povinni dodržovat význam vyjád�ený signálními znaky 
uvedenými v odst. 1 umíst�nými na hladin�, na b�ezích a na stavbách na vodní 
cest�, pokud není stanoveno jinak ustanoveními tohoto �ádu, jinými p�edpisy 
nebo pokyny orgán� Státní plavební správy podle �l. 1.19.  

 

�l. 5.02 

Znakování vodní cesty 

V p�íloze 8 tohoto �ádu jsou ur�eny signální znaky, kterými se vyty�uje plavební 
dráha pro usnadn�ní plavby. Jsou v ní rovn�ž uvedeny podmínky pro používání 
signálních znak� a sv�tel. 

 

HLAVA 6 

Pravidla plavby 
A. Obecná ustanovení 

 

�l. 6.01 

Vymezení pojm � 

1. V této hlav� jsou za vodní cesty kategorie I  považovány tyto vodní cesty: 

- Labe od státní hranice v H�ensku �. km 109,270 do Pardubic �. km 131,000,  

- Vltava od soutoku s Labem �. km 0,000 do Ko�enska �. km 200,410 a 
p�ehradní zdrž Lipno od �. km 329,540 do �. km 365,000,  

- Berounka od soutoku s Vltavou �. km 0,000 do Radotína �. km 2,000,  

- Otava od soutoku s Vltavou �. km 0,000 k Písku �. km 24,000. 

Všechny ostatní vodní cesty pat�í do kategorie II .  

2. Pro ú�ely této hlavy se "sm �rem proti proudu"  vodní cesty rozumí sm�r k 
prameni toku, v�etn� úsek�, kde se p�i odlivu a p�ílivu sm�r proudu m�ní. 

 V p�ípadech, kde na vodní cest� nelze jednozna�n� ur�it "sm �r proti proudu" , 
stanoví jej Státní plavební správa. 



 Na jezerech a jiných rozlehlých vodních cestách se "sm �rem proti proudu"  
rozumí sm�r do p�ístavu, p�ístavišt�, k p�ekladišti a do splavných p�ítok� i odtok� 
t�chto vodních cest.  

3. V této hlav� je použito pojm�:  

a) "potkávání"  - plavidla se navzájem p�ibližují v opa�ném sm�ru plavby za 
ú�elem minout se pravými nebo levými boky, 

b) "p �edjížd�ní"  - plavidla se navzájem p�ibližují ve stejném sm�ru plavby v 
úhlu v�tším než 22,5 stupn� od kolmice na podélnou osu p�edjížd�jícího 
plavidla, za ú�elem p�edjet p�edjížd�né plavidlo po pravém nebo levém 
boku, 

c) "k �ížení sm�ru plavby"  - plavidla se navzájem p�ibližují v jiných sm�rech, 
než je uvedeno pod písm. a) a b).  

 

�l. 6.01a 

Plavidla plující vysokou rychlostí 

1. Plavidla na nosných k�ídlech nebo na vzduchovém polštá�i musí ponechat všem 
ostatním plavidl�m dostatek místa, aby mohla pokra�ovat v plavb� a nemusela 
p�itom m�nit sm�r ani rychlost plavby.  

2. P�i potkávání plavidel na nosných k�ídlech nebo na vzduchovém polštá�i s jinými 
plavidly musí plavidla na nosných k�ídlech nebo na vzduchovém polštá�i v�as 
informovat ostatní plavidla o tom, kterým bokem se potkávání uskute�ní:  

a) ponechávají-li jiným plavidl�m místo pro potkávání po svém levém boku, 
nedávají žádný signál, 

b) ponechávají-li jiným plavidl�m místo pro potkávání po svém pravém boku, 
signalizují na pravém boku blikavým jasným bílým sv�tlem. Tento signál 
musí dávat až do skon�ení potkávání. Ostatní plavidla musí p�itom 
zachovat sv�j sm�r plavby. 

 Plavidla na nosných k�ídlech nebo na vzduchovém polštá�i se navzájem 
potkávají levými boky; �l. 6.03 odst. 3 z�stává zachován.  

 

�l. 6.02 

Malá plavidla 

1. Pro ú�ely této hlavy "malé plavidlo" je jednotliv� plující malé plavidlo i sestava 
složená jenom z malých plavidel. 

2. Pokud je v této hlav� uvedeno, že dané pravidlo plavby neplatí pro malá plavidla 
ve vztahu k ostatním plavidl�m, musí tato malá plavidla vytvo�it všem ostatním 
plavidl�m dostatek místa, aby nemusela m�nit sv�j sm�r ani rychlost; nesmí 
vyžadovat, aby se jim tato plavidla vyhýbala.  

 



B. Potkávání, k �ížení sm �r� plavby a p �edjížd�ní 
 

�l. 6.03 

Základní ustanovení 

1. K�ížení sm�ru plavby nebo p�edjížd�ní je povoleno pouze v t�ch p�ípadech, kdy 
je ší�ka plavební dráhy nepochybn� dosta�ující pro sou�asné proplutí s 
p�ihlédnutím k místním pom�r�m a ostatnímu plavebnímu provozu.  

2. V sestavách plavidel dávají optické signály p�edepsané v �l. 6.04, 6.05 a 6.29 
pouze plavidla, na kterých je v�dce sestavy.  

3. Plují-li plavidla sm�ry, které vylu�ují jakékoli nebezpe�í srážky, nesm�jí m�nit 
sm�r ani rychlost plavby zp�sobem, který by mohl nebezpe�í srážky p�ivodit.  

 

�l. 6.03a 

K�ížení sm�r� plavby 

1. Plují-li plavidla takovými sm�ry, že se jejich dráhy k�íží a mohlo by vzniknout 
nebezpe�í srážky, musí se plavidlo, které má druhé plavidlo na pravém boku, 
vyhnout, snížit rychlost nebo zastavit, aby tak ponechalo plavidlu plujícímu z 
pravé strany plavební dráhu volnou. Toto pravidlo se nevztahuje na malá plavidla 
ve vztahu k ostatním plavidl�m. 

2. Odst. 1 se nevztahuje na p�ípady uvedené v �l. 6.13, 6.14 a 6.16.  

3. P�i zachování odst. 1, musí malá plavidla r�zných druh�, plující k�ížícími se 
sm�ry tak, že by mohlo vzniknout nebezpe�í srážky, dodržet následující pravidla:  

a) malá plavidla s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním 
malým plavidl�m, 

b) malá plavidla bez vlastního pohonu, nepohybující se pomocí plachet, musí 
uvolnit dráhu malým plavidl�m plujícím pomocí plachet.  

Plavidla, která plují po pravé stran� plavební dráhy, musí zachovávat sv�j sm�r.  

4. Malá plavidla plující pomocí plachet, která plují k�ížícími se sm�ry tak, že by 
mohlo vzniknout nebezpe�í srážky, musí vzájemn� dodržet následující pravidla:  

a) mají-li plavidla vítr z r�zných sm�r�, musí plavidlo s v�trem z levého boku 
uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z pravého boku, 

b) mají-li plavidla vítr ze stejných sm�r�, musí plavidlo v náv�t�í uvolnit dráhu 
plavidlu v záv�t�í, 

c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z n�ho p�esn� ur�it, zda má jiné 
plavidlo na náv�trné stran� vítr z pravého nebo z levého boku, musí mu 
uvolnit dráhu.  

 Plavidlo, které pluje po pravé stran� plavební dráhy, nem�ní sv�j sm�r.  

 



�l. 6.04 

Základní pravidla potkávání 

Kategorie I  
1. P�i potkávání musí plavidla plující proti 

proudu uvolnit vhodnou stranu plavební 
dráhy plavidl�m plujícím po proudu; musí 
p�itom brát z�etel na místní podmínky a 
ostatní plavební provoz.  

2. Plavidla plující proti proudu, která 
ponechávají plavidl�m plujícím po proudu 
místo po svém levém boku, nedávají optické 
signály. 3.  

3. Plavidla plující proti proudu, která 
ponechávají plavidl�m plujícím po proudu 
místo po svém pravém boku, musí v�as na 
pravém boku signalizovat:  
ve dne -  silným blikavým bílým sv�tlem 

nebo sv�tlemodrou vlajkou nebo 
sv�tlemodrou tabulí nebo 
sv�tlemodrou tabulí s jasným 
blikavým bílým sv�tlem sou�asn�,  

v noci -  jasným blikavým bílým sv�tlem, 
m�že sou�asn� i sv�tlemodrou 
tabulí.  

 Tyto signály musí být viditelné zep�edu i 
zezadu a musí se dávat po celou dobu 
potkávání. Zakazuje se dávat signály nad 
stanovenou dobu, s výjimkou signalizace 
dávané dalším poproudním plavidl�m, 
kterým rovn�ž ponechávají místo po svém 
pravém boku. Sv�tlemodrá tabule musí být 
bíle olemována pásem širokým minimáln� 5 
cm; nosná konstrukce, rám a držák svítidla s 
blikavým sv�tlem musí mít tmavou barvu.  

4. Vznikne-li obava, že úmysl plavidel plujících 
proti proudu plavidla plující po proudu 
nepochopila, musí plavidla plující proti 
proudu dát signál:  

- "jeden krátký zvuk" má-li se 
potkávání uskute�nit levými boky, 
nebo  

- "dva krátké zvuky" má-li se potkávání 
uskute�nit pravými boky.  

5. Až na výjimky uvedené v �l. 6.05 musí 
plavidla plující po proudu použít strany, 
kterou jim ponechala plavidla plující proti 
proudu v souladu s odst. 1; plavidla plující po 
proudu musí opakovat optické signály 
uvedené v odst. 3 a zvukové signály 
uvedené v odst. 4, které jim dávají plavidla 
plující proti proudu.  

6. Odst. 1 až 5 neplatí pro malá plavidla ve 
vztahu k ostatním plavidl�m ani pro malá 
plavidla navzájem.  

7. Vzájemné potkávání malých plavidel se �ídí 
�l. 6.04 kategorie II. 

Kategorie II  
1. Plují-li plavidla proti sob� tak, že by mohlo 

vzniknout nebezpe�í srážky, musí každé 
plavidlo zm�nit sv�j sm�r doprava, aby se 
mohla plavidla potkat levými boky. Toto 
ustanovení se nevztahuje na malá plavidla 
ve vztahu k ostatním plavidl�m. 

2. P�i zachování ustanovení odst. 1 musí 
malá plavidla dodržovat �l. 6.03a, odst. 3.  

3. P�i zachování ustanovení odst. 1 musí 
malá plavidla plující pomocí plachet 
dodržovat �l. 6.03a, odst. 4. 

 



�l. 6.05 

Odchylky od základních pravidel potkávání 

Kategorie I  
1. Odchyln� od �l. 6.04:  

a)  plavidla osobní dopravy na pravidelných 
linkách plující po proudu, hodlají-li 
p�istát u m�stku p�i b�ehu, kde plují 
plavidla proti proudu, nebo 

b)  vle�né sestavy plující po proudu, které 
za ú�elem provedení obratu proti 
proudu hodlají plout u ur�itého b�ehu, 
mají právo požádat o zm�nu strany, 
kterou jim v souladu s �l. 6.04 
ponechala pro potkávání plavidla plující 
proti proudu, a to v p�ípad�, že jim tato 
strana nevyhovuje.  

 Této možnosti mohou použít po zjišt�ní, že 
zm�na stran pro potkávání nevyvolá žádné 
nebezpe�í.  

2. V p�ípad� uvedeném v odst. 1 musí plavidla 
plující po proudu dát v�as signál:  

 "jeden krátký zvuk" hodlají-li se potkat levými 
boky,  

 "dva krátké zvuky" a sou�asn� optickou 
signalizaci uvedenou v �l. 6.04 odst. 3 
hodlají-li se potkat pravými boky. 

3. Plavidla plující proti proudu musí v tomto 
p�ípad� splnit požadavek plavidel plujících 
po proudu a dát signál:  

 "jeden krátký zvuk" m�že-li se potkávání 
uskute�nit levými boky,  

 "dva krátké zvuky" a sou�asn� optickou 
signalizaci uvedenou v �l. 6.04 odst. 3 m�že-
li se potkávání uskute�nit pravými boky. 

4. Vznikne-li obava, že úmysl plavidel plujících 
po proudu plavidla plující proti proudu 
nepochopila, musí plavidla plující po proudu 
opakovat zvukové signály uvedené v odst. 2. 

5. Považují-li plavidla plující proti proudu stranu 
pro potkávání požadovanou plavidly plujícími 
po proudu za nevhodnou a mohlo by 
vzniknout nebezpe�í srážky, musí 
signalizovat "�adou velmi krátkých zvuk�". V 
tom p�ípad� musí v�dci plavidel u�init 
všechna opat�ení, která situace vyžaduje, 
aby nebezpe�í bylo odvráceno. 

Kategorie II  
1. Odchyln� od �l. 6.04 mohou plavidla 

požádat, aby se potkávání uskute�nilo 
pravými boky. Této možnosti mohou použít 
po zjišt�ní, že zm�na strany pro potkávání 
nevyvolá žádné nebezpe�í. 

2. V p�ípad� uvedeném v odst. 1 musí plavidla 
dát signál "dva krátké zvuky". Krom� toho 
musí signalizovat optickými signály 
p�edepsanými v �l. 6.04 odst. 3 písm. a) a b) 
kategorie I. Tyto signály musí být viditelné 
zep�edu i zezadu a plavidla je musí dávat po 
celou dobu potkávání. Zakazuje se dávat 
signály nad stanovenou dobu, s výjimkou 
signalizace dávané dalším plavidl�m, kterým 
rovn�ž ponechávají místo po svém pravém 
boku.  

3. V uvedeném p�ípad� musí plavidla plující v 
protism�ru dávat rovn�ž signál "dva krátké 
zvuky" a musí ponechat dostatek místa k 
vzájemnému potkávání pravými boky. Musí 
sou�asn� signalizovat optickou signalizací 
uvedenou v �l. 6.04 odst. 3 kategorie I. a 
sou�asn� optickou signalizaci uvedenou v 
�l. 6.04 odst. 3 

5. Považují-li plavidla plující v protism�ru 
stranu pro potkávání za nevhodnou a mohlo 
by vzniknout nebezpe�í srážky, musí 
signalizovat "�adou velmi krátkých zvuk�". V 
tom p�ípad� musí v�dci plavidel u�init 
všechna opat�ení, která situace vyžaduje v 
zájmu odvrácení nebezpe�í. 

6. Odst. 1 až 5 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidl�m ani pro malá plavidla 
navzájem.  

 

�l.6.06 

Potkávání s plavidly vle �enými ze b �ehu 

Potkává-li se plavidlo vle�ené ze b�ehu s plavidlem plujícím jiným zp�sobem, musí 
toto jinak plující plavidlo výjime�n� od ustanovení �l. 6.04 a 6.05 uvolnit vle�enému 
plavidlu tu stranu, ze které je vle�eno.  

 



�l.6.07 

Potkávání v úžinách 

1. Pro zabrán�ní potkávání plavidel v úsecích nebo v místech, kde plavební dráha 
není pro potkávání dostate�n� široká (úžiny), musí se postupovat podle t�chto 
pravidel:  

a) všechna plavidla musí proplout úžinami v co možná nejkratší dob�, 

b) p�ed vplutím do nep�ehledné úžiny musí plavidla dát zvukový signál "jeden 
dlouhý zvuk"; je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál p�i proplouvání 
úžinou opakovat, 

c) na vodních cestách, kde jsou stanoveny sm�ry "po proudu" a "proti 
proudu": 

i) jestliže v�dce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že plavidlo plující po 
proudu vplouvá do úžiny, musí z�stat stát pod úžinou a vy�kat, až 
plavidlo plující po proudu úžinou propluje, 

ii) jestliže do úžiny již vplula sestava plavidel plující proti proudu, musí 
plavidla plující po proudu, pokud je to možné, z�stat stát nad úžinou a 
vy�kat, dokud sestava plující proti proudu úžinou nepropluje; stejnou 
povinnost má jednotliv� plující poproudní plavidlo v��i jednotliv� 
plujícímu protiproudnímu plavidlu, 

d) na vodních cestách, kde nejsou stanoveny sm�ry "po proudu" a "proti 
proudu": 

i) nemají-li plavidla vplouvající do úžiny po své pravé stran� žádné 
p�ekážky, stejn� jako plavidla na úzké vodní cest� vplouvající do 
vn�jšího (konkávního) oblouku, který mají p�i své pravé stran�, 
pokra�ují v plavb�. Ostatní plavidla musí vy�kat, až tato plavidla 
úžinou proplují. Toto ustanovení se nevztahuje na malá plavidla ve 
vztahu k ostatním plavidl�m ani na malá plavidla navzájem, 

ii) p�ednost v proplutí úžinou musí dát malé plavidlo plující pomocí 
plachet, které je v záv�t�í, ostatním druh�m malých plavidel, 

iii) p�ednost v proplutí úžinou musí dát malé plavidlo plující pomocí 
plachet, které je v záv�t�í, malému plavidlu plujícímu pomocí plachet, 
které je v náv�t�í. V p�ípad�, že jsou ob� plavidla v náv�t�í, musí dát 
p�ednost plavidlo, které má vítr z levého boku plavidlu, které má vítr z 
pravého boku.  

2. Je-li potkávání v úžin� nevyhnutelné, jsou v�dci plavidel povinni upravit zp�sob 
plavby tak, aby k potkávání došlo na vhodném míst� a za takových podmínek, 
jež p�edstavují nejmenší nebezpe�í. Zpozoruje-li v�dce plavidla nebezpe�í 
srážky, je povinen dát signál "�ada velmi krátkých zvuk�". V tom p�ípad� jsou 
v�dci plavidel povinni u�init všechna opat�ení, která situace vyžaduje, aby 
nebezpe�í bylo odvráceno.  



�l. 6.08 

Zákaz potkávání v úsecích vodní cesty, vyzna �ených p �íslušnými signálními 
znaky 

1. P�i p�iblížení se k úsek�m ozna�eným signálním znakem A.4 (p�íloha 7):  

 
A.4 

a) na vodních cestách, kde jsou stanoveny sm�ry "po proudu" a "proti 
proudu", musí plavidla plující proti proudu, p�ibližují-li se plavidla plující po 
proudu, zastavit a vy�kat, dokud plavidla plující po proudu vyzna�eným 
úsekem neproplují, 

b) na vodních cestách, kde nejsou stanoveny sm�ry "po proudu" a "proti 
proudu", platí p�íslušná pravidla uvedené v �l. 6.07.  

2. Jestliže Státní plavební správa na�ídí proplouvání úsekem st�ídav� jedním a 
druhým sm�rem za ú�elem vylou�it potkávání:  

a) zákaz proplutí se vyzna�í obecným signálním znakem A.1 (p�íloha 7), 

  
A.1 

b) povolení k proplutí se vyzna�í obecným signálním znakem E.1 (p�íloha 7). 

 
E.1 

 Podle místních podmínek je možné p�ed signální znak zákazu proplutí umístit 
signální znak B.8 (p�íloha 7), který plní funkci p�edsignálního znaku. 

 
B.8 

3. Jestliže signály uvedené v odst. 2 nemohou být dány, musí plavidla zastavit a 
vy�kat, až dostanou povolení k proplutí od orgánu Státní plavební správy.  



�l. 6.09 

Základní pravidla p �edjížd�ní 

1. P�edjížd�ní je povoleno jen tehdy, když se p�edjížd�jící p�esv�d�il o tom, že s 
p�edjížd�ním není spojeno nebezpe�í.  

2. P�edjížd�né plavidlo musí podle plavební situace umožnit a usnadnit p�edjížd�ní. 
Aby p�edjížd�ní prob�hlo bez nebezpe�í a dostate�n� rychle a nenarušovalo 
plavbu ostatních plavidel, musí p�edjížd�né plavidlo p�im��en� snížit rychlost 
plavby.  

 Toto ustanovení neplatí pro malé plavidlo, které p�edjíždí plavidlo jiného druhu.  

 

�l. 6.10 

P�edjížd�ní 

1. Plavidlo smí zásadn� p�edjížd�t jiné plavidlo po jeho levém boku. Je-li plavební 
dráha dostate�n� široká, m�že být p�edjížd�ní uskute�n�no i po pravém boku 
p�edjížd�ného plavidla.  

2. P�i vzájemném p�edjížd�ní malých plavidel plujících pomocí plachet probíhá 
p�edjížd�ní zpravidla po náv�trné stran� p�edjížd�ného plavidla.  

 P�i p�edjížd�ní jiných druh� malých plavidel malými plavidly plujícími pomocí 
plachet musí p�edjížd�ná plavidla umožnit p�edjetí po jeho náv�trné stran�.  

3. Je-li p�edjetí možné, aniž by p�edjížd�né plavidlo bylo nuceno m�nit sv�j sm�r a 
rychlost plavby, nedává p�edjížd�jící plavidlo zvukové signály.  

4. Jestliže se p�edjížd�ní m�že uskute�nit jen za podmínek, že se p�edjížd�né 
plavidlo musí odchýlit od p�vodního sm�ru plavby nebo je nebezpe�í, že úmyslu 
p�edjížd�jícího plavidla nebylo porozum�no a mohlo by vzniknout nebezpe�í 
srážky, musí dát p�edjížd�jící plavidlo signál:  

a) "dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky", má-li v úmyslu 
p�edjet plavidlo po jeho levém boku, 

b) "dva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk", má-li v 
úmyslu p�edjet plavidlo po jeho pravém boku.  

5. M�že-li p�edjížd�né plavidlo vyhov�t požadavku p�edjížd�jícího plavidla, musí 
mu na p�íslušné stran� uvolnit místo a dát signál:  

a) "jeden krátký zvuk", má-li se p�edjížd�ní uskute�nit po jeho levém boku, 

b) "dva krátké zvuky", má-li se p�edjížd�ní uskute�nit po jeho pravém boku.  

6. Jestliže se p�edjížd�ní nem�že uskute�nit po té stran�, o kterou žádalo 
p�edjížd�jící plavidlo, ale je možné po opa�né stran�, musí p�edjížd�né plavidlo 
dát tyto signály:  

a) "jeden krátký zvuk", m�že-li být p�edjížd�ní uskute�n�no po jeho levém 
boku, 

b) "dva krátké zvuky", m�že-li být p�edjížd�ní uskute�n�no po jeho pravém 
boku.  



 Jestliže p�edjížd�jící plavidlo chce p�edjížd�t i za t�chto podmínek, musí dát "dva 
krátké zvuky" v p�ípad� uvedeném pod písm. a) nebo "jeden krátký zvuk" v 
p�ípad� uvedeném pod písm. b). 

 V takovém p�ípad� musí p�edjížd�né plavidlo ponechat pro p�edjížd�ní pot�ebné 
místo na té stran�, po které se má p�edjížd�ní uskute�nit.  

7. Nem�že-li se p�edjížd�ní s ohledem na možnost nebezpe�í srážky uskute�nit, 
musí p�edjížd�né plavidlo dát signál "p�t krátkých zvuk�".  

8. Odst. 2 až 6 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidl�m ani na malá 
plavidla navzájem.  

 

�l. 6.11 

Zákaz p�edjížd�ní v úsecích vodní cesty vyzna �ených p �íslušnými signálními 
znaky 

P�i zachování ustanovení �l. 6.08 odst. 1 je p�edjížd�ní zakázáno všeobecn� v 
úsecích, vyzna�ených signálním znakem A.2 (p�íloha 7).  

 
A.2 

V úsecích vyzna�ených signálním znakem A.3 (p�íloha 7) je p�edjížd�ní zakázáno 
sestavám; tento zákaz se nevztahuje na p�ípady, kdy alespo� jedna ze sestav je 
tla�ná a nep�esahuje rozm�ry 110 m x 12 m. 

 
A.3 

 



C. Další pravidla plavby 
 

�l. 6.12 

Plavba v úsecích vodní cesty s p �ikázaným sm �rem plavby 

1. Na úsecích, kde sm�r plavby je p�ikázán, je tento sm�r vyzna�en signálními 
znaky B.1, B.2, B.3, B.4 (p�íloha 7).  

       

B.1 B.2.a B.2.b B.3.a B.3.b B.4.a B.4.b 

 

 Konec úseku se ozna�í signálním znakem E.11 (p�íloha 7). 

 
E.11 

2. V takovém úseku nesmí plavidla plující proti proudu v žádném p�ípad� omezovat 
plavbu plavidel plujících po proudu, zvlášt� p�ibližují-li se k signálnímu znaku B.4, 
ale musí podle plavební situace snížit rychlost a p�ípadn� zastavit, aby umožnila 
plavidl�m plujícím po proudu bezpe�n� proplout.  

 

�l. 6.13 

Obrat 

1. Plavidla sm�jí provést obrat až poté, co se jejich v�dci p�esv�d�ili, že plavba 
ostatních plavidel jim umož�uje provést obrat bez nebezpe�í, a že ostatní 
plavidla tím nebudou p�inucena zm�nit náhle sm�r a rychlost plavby.  

2. Jestliže by zamýšlený manévr mohl p�inutit jiná plavidla zm�nit sm�r a rychlost 
plavby, musí plavidlo hodlající provést obrat na sv�j zám�r upozornit v�as 
signálem:  

a) "jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk", má-li v 
úmyslu provést obrat doprava, nebo 

b) "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky", má-li v úmyslu 
provést obrat doleva.  

3. Pokud to situace vyžaduje, musí ostatní plavidla zm�nit rychlost a sm�r plavby, 
aby obrat mohl být proveden bez nebezpe�í. Krom� toho musí, zejména 
plavidl�m, která cht�jí provést obrat proti proudu, umožnit, aby mohl být tento 
manévr proveden v�as a bezpe�n�.  



4. Odst. 1 až 3 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidl�m. Pro malá 
plavidla navzájem platí jen odst. 1.  

5. Je zakázáno provád�t obrat na úsecích ozna�ených signálním znakem A.8 
(p�íloha 7). Jsou-li však na vodní cest� úseky ozna�ené signálním znakem E.8 
(p�íloha 7), doporu�uje se v�dci plavidla zvolit pro obrat tento úsek za 
p�edpokladu dodržení ustanovení tohoto �lánku. 

  
A.8 E.8 

 

 

�l. 6.14 

Odplouvání 

Ustanovení �l. 6.13 se vztahuje, s výjimkou p�evozních lodí, také na plavidla, která 
odplouvají z kotvišt� nebo vývazišt� a neprovád�jí p�itom obrat; místo signál� 
uvedených v �l. 6.13 odst. 2 musí dát signál:  

-  "jeden krátký zvuk", když plavidlo pluje doprava, 

-  "dva krátké zvuky", když plavidlo pluje doleva.  

 

�l. 6.15 

Zákaz vplouvání mezi plavidla vle �né sestavy 

Je zakázáno vplouvat do mezer mezi plavidly vle�né sestavy.  

 

�l. 6.16 

K�ížení vodní cesty, vplouvání do p �ístavních bazén � a p�ítok�  
a vyplouvání z nich 

 

1. Plavidla sm�jí k�ížit vodní cestu, vplouvat do p�ístavních bazén� nebo p�ítok� a 
vyplouvat z nich poté, co se p�esv�d�ila, že takový manévr mohou provést 
bezpe�n� a že p�itom jiná plavidla nebudou nucena náhle zm�nit sm�r a 
rychlost plavby.  

 Jestliže plavidlo plující po proudu hodlá vplout do p�ístavního bazénu nebo 
p�ítoku proti proudu, musí dát p�ednost každému plavidlu plujícímu proti proudu, 
které hodlá rovn�ž vplout do tohoto p�ístavního bazénu nebo p�ítoku.  



 

 Vodní cesty považované za p�ítoky lze ozna�it signálními znaky E.9 nebo E.10 
(p�íloha 7).  

      
E.9.a E.9.b E.9.c E.9.d E.9.e E.9.f 

     

 

E.9.g E.10.a E.10.b E.10.c E.10.d  

2. Jestliže plavidla n�kterým ze zamýšlených manévr� uvedených v odst. 1 mohou 
p�inutit jiná plavidla zm�nit sm�r nebo rychlost plavby, musí v�as dát signál:  

- "t�i dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk" hodlají-li po 
vplutí nebo po vyplutí plout doprava, 

- "t�i dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky" hodlají-li po vplutí 
nebo po vyplutí plout doleva, 

- "t�i dlouhé zvuky" hodlají-li k�ížit vodní cestu.  

3. V takovém p�ípad� musí ostatní plavidla podle situace zm�nit sm�r a rychlost 
plavby.  

 Toto ustanovení platí v p�ípad�, je-li na hlavní vodní cest� u výjezdu z 
p�ístavního bazénu nebo p�ítoku umíst�n signální znak B.10 (p�íloha 7). 

 
B.10 

4. Je-li u ústí výjezdu z p�ístavního bazénu nebo p�ítoku umíst�n jeden ze 
signálních znak� B.9 (p�íloha 7), sm�jí plavidla sm��ující z p�ístavního bazénu 
nebo p�ítoku vyplout na hlavní vodní cestu nebo ji k�ížit, jen pokud tímto 
manévrem nep�inutí plavidla plující po hlavní vodní cest� zm�nit sm�r nebo 
rychlost plavby. 

    
B.9.a B.9.b B.9.c B.9.d 



5. Plavidla nesm�jí vplouvat do p�ístavního bazénu nebo p�ítoku, je-li z hlavní vodní 
cesty osazen signální znak A.1 spole�n� s pomocným signálním znakem 
uvedeným v p�íloze 7, odd. II, odst. 2. 

A.1 Bílá svítící 
šipka 

Vplutí do 
bazénu, který 
je ve sm�ru 

šipky, 
povoleno 

Vplutí do 
bazénu, který 
je ve sm�ru 

šipky, 
povoleno 

Vyplutí 
z bazénu ve 
sm�ru šipky 

povoleno 

Vyplutí 
z bazénu ve 
sm�ru šipky 
zakázáno 

 

 Plavidla nesm�jí vyplouvat z p�ístavního bazénu nebo z p�ítoku, je-li u výjezdu 
osazen signální znak A.1 spole�n� s pomocným signálním znakem uvedeným v 
p�íloze 7, odd. II, odst. 2. 

6. Plavidla sm�jí vplout do p�ístavního bazénu nebo p�ítoku, je-li na hlavní vodní 
cest� osazen signální znak E.1 spole�n� s pomocným signálním znakem 
uvedeným v p�íloze 7, odd. II, odst. 2 i v p�ípadech, že svým manévrem p�inutí 
plavidla plující po hlavní vodní cest� zm�nit sm�r nebo rychlost plavby. 

  

 
E.1.a E.1.b B.10 

 

 Plavidla sm�jí vyplout z p�ístavního bazénu nebo p�ítoku, je-li u výjezdu osazen 
signální znak E.1 spole�n� s pomocným signálním znakem uvedeným v p�íloze 
7, odd. II, odst. 2. V tom p�ípad� musí být na hlavní vodní cest� osazen signální 
znak B.10 (p�íloha 7). 

 Odst. 1 až 4 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidl�m. Odst. 2 a 3 
se nevztahuje na malá plavidla navzájem.  

 

�l. 6.17 

Plavba na stejné výši 

1. Plavidla sm�jí plout na stejné výši, jen pokud jim to umožní dostate�ný prostor a 
jestliže se tím nevytvo�í p�ekážka nebo nebezpe�í pro plavbu.  

2. Až na p�ípady p�edjížd�ní nebo potkávání je zakázáno plout ve vzdálenosti mén� 
než 50 m od plavidla, tla�né nebo bo�n� svázané sestavy, nese-li dv� nebo t�i 



modrá sv�tla uvedená v �l. 3.14 odst. 2 a 3 �i dva nebo t�i modré kužele uvedené 
v �l. 3.32 odst. 2 a 3.  

3. Až na p�ípady uvedené v �l. 1.20 je zakázáno p�ibližovat se k plavidlu nebo k 
plovoucímu t�lesu za plavby, vyvazovat se na n� nebo plout v dosahu vody 
rozvln�né plujícím plavidlem bez výslovného souhlasu jeho v�dce.  

4. Vodní lyža�i a osoby zabývající se jinými druhy vodních sport�, p�i nichž se 
nepoužívá plavidel, jsou povinni udržovat bezpe�nou vzdálenost od plovoucích 
plavidel, plovoucích t�les a od plovoucích stroj� p�i práci.  

 

�l. 6.18 

Zákaz vle �ení kotev, lan nebo �et�z� 

1. Je zakázáno vléci kotvy, lana nebo �et�zy.  

2. Tento zákaz se nevztahuje na p�ípady menšího p�emís	ování a manévry v 
místech stání; vztahuje se však na manévry a na p�emís	ování v úsecích, 
ozna�ených podle �l. 7.03 odst. 1 písm. b) signálním znakem A.6 (p�íloha 7).  

3. Tento zákaz neplatí rovn�ž v úsecích ozna�ených podle �l. 7.03 odst. 2 
signálním znakem E.6 (p�íloha 7).  

 
E.6 

 

�l. 6.19 

Plavba samotíží 

1. Plavba samotíží je zakázána. Tento zákaz se nevztahuje na p�ípady menšího 
p�emís	ování v místech stání, v místech nakládky a vykládky.  

2. Plavidla plující po proudu tak, že jejich p�í� sm��uje proti proudu a stroje pracují 
kup�edu, se považují za plavidla plující proti proudu a nikoli plující samotíží.  

 

�l. 6.20 

Vlnobití 

1. Plavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevznikalo vlnobití nebo sání, 
které by mohlo zp�sobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech, na 
plovoucích za�ízeních a stavbách na vodní cest�. Musí zejména v�as snížit 
rychlost plavby, která však nesmí být menší než rychlost pot�ebná k bezpe�nému 
vedení plavidla:  

a) p�ed vjezdem do p�ístavu, 

b) v blízkosti plavidel vyvázaných ke b�ehu nebo k p�ístavním m�stk�m a v 
blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají, 



c) v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích, 

d) v blízkosti p�evozních lodí, které neplují voln�, 

e) v úsecích vodních cest ozna�ených podle pokyn� Státní plavební správy 
signálním znakem A.9 (p�íloha 7).  

 
A.9 

2. P�i zachování povinností uvedených v �l. 1.04 neplatí povinnosti stanovené v 
odst. 1 písm. b) a c) v��i malým plavidl�m.  

3. V blízkosti plavidel, která signalizují sv�tly p�edepsanými v �l. 3.27 odst. 1 písm. 
c), vlajkou nebo vlajkami p�edepsanými v �l. 3.41 odst. 1 písm. c), a v blízkosti 
plavidel, plovoucích t�les nebo plovoucích za�ízení, signalizujících sv�tly, vlajkou 
nebo vlajkami p�edepsanými v �l. 3.48 odst. 1, musí ostatní plavidla snížit 
rychlost plavby v souladu s odst. 1. Krom� toho musí plout od nich co nejdále.  

  

�l. 3.27 odst. 1 písm. c), �l. 3.41 odst. 1 písm. c) 

 

  
�l. 3.48 odst. 1 

 

�l. 6.21 

Sestavy 

1. Plavidla s vlastním pohonem, která vle�ou, tla�í nebo bo�n� vedou sestavu 
plavidel, musí mít dostate�ný výkon stroj� pro zajišt�ní náležité 
manévrovatelnosti sestavy.  

2. Tla�ný remorkér musí být zp�sobilý i bez obratu v�as zastavit plující sestavu a 
zachovat p�itom její náležitou manévrovatelnost.  

3. Plavidl�m s vlastním pohonem, která vle�ou, tla�í nebo bo�n� vedou sestavu 
plavidel, je zakázáno opustit tato plavidla p�i jejich odstavování na vývazišt� nebo 



kotvišt� d�íve, než uvolnila plavební dráhu a než se v�dce sestavy p�esv�d�í, že 
odstavená plavidla bezpe�n� stojí.  

4. �lunové kontejnery se mohou použít v �ele tla�né sestavy pouze v p�ípad�, že 
jejich p�í� je vhodn� konstruk�n� tvarovaná nebo získá vhodný tvar upevn�ním 
p�ídavného za�ízení. Sou�asn� musí být v p�ední �ásti sestavy odpovídající 
kotevní výstroj.  

 

�l. 6.22 

Do�asné zastavení plavby 

Je-li plavba zastavena signálním znakem A.1 (p�íloha 7), musí všechna plavidla 
zastavit p�ed tímto znakem. 

 
A.1 

 

D. P�evozní lod � 
 

�l. 6.23 

Pravidla pro p �evozní lod � 

1. P�evozní lod� sm�jí plout p�es vodní cestu teprve po zjišt�ní, že nebudou 
ohroženy plavbou jiných plavidel a že nedonutí jiná plavidla m�nit náhle sm�r 
nebo rychlost plavby.  

2. P�evozní lo�, která nepluje voln�, musí krom� toho dodržovat následující 
ustanovení:  

a) není-li v provozu, musí stát na míst�, které jí ur�ila Státní plavební správa. 
Pokud jí místo stání nebylo ur�eno, musí stát tak, aby plavební dráha 
z�stala volná, 

b) p�ehrazuje-li lano kyvadlového p�ívozu plavební dráhu, m�že p�evozní lo� 
stát na stran� plavební dráhy protilehlé té, na níž je lano upevn�no, jen po 
dobu nezbytn� nutnou pro nalod�ní a vylod�ní. V dob� této �innosti 
mohou p�iplouvající plavidla p�im��en� v�as požádat o uvoln�ní plavební 
dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk", 

c) p�evozní lo� se nesmí zdržovat v plavební dráze déle, než je nutné pro její 
provoz.  

 



E. Plavba pod mosty, p �es jezy a plavebními komorami 
 

�l. 6.24 

Základní ustanovení pro plavbu pod mosty a p �es jezy 

1. P�i plavb� mostním otvorem a jezovým polem, nemá-li plavební dráha 
dostate�nou ší�ku pro sou�asné proplouvání, platí ustanovení �l. 6.07. 

2. Je-li plavba mostním otvorem nebo jezovým polem povolena a plavební profil 
vyzna�en:  

a) signálním znakem A.10 (p�íloha 7), je plavba mimo prostor nacházející se 
mezi dv�ma tabulemi, z nichž se znak skládá, zakázána, 

b) signálním znakem D.2 (p�íloha 7), doporu�uje se plout v prostoru mezi 
dv�ma tabulemi nebo sv�tly, z nichž se znak skládá. 

  
 

A.10 D.2.a D.2.b 

 

�l. 6.25 

Plavba pod pevnými mosty 

1. Jsou-li n�které mostní otvory pevných most� ozna�eny jedním nebo n�kolika 
�ervenými sv�tly nebo �erveno-bílo-�ervenými tabulemi (signální znak A.1 - 
p�íloha 7), je plavba t�mito otvory zakázána.  

2.  Jsou-li n�které mostní otvory pevných most� ozna�eny nad otvorem:  

a) signálním znakem D.1a) (p�íloha 7), nebo 

b) signálním znakem D.1b) (p�íloha 7), doporu�uje se proplouvat t�mito 
otvory.  

 Je-li plavební dráha ozna�ena signálním znakem uvedeným pod písm. a), je 
plavba mostním otvorem povolena ob�ma sm�ry.  

 Je-li plavební dráha ozna�ena signálním znakem uvedeným pod písm. b), je 
plavba mostním otvorem v protism�ru zakázána signálními znaky A.1 (p�íloha 7).  

  
  

  
 

D.1.a D1.b A.1 

 



�l. 6.26 

Plavba pohyblivými mosty 

1. P�i zachování ustanovení tohoto �ádu a jiných platných p�edpis� pro plavbu jsou 
v�dci povinni p�i p�iblížení se k pohyblivému mostu a p�i jeho proplouvání pod�ídit 
se pokyn�m obsluhy mostu, dávaným v zájmu bezpe�nosti a po�ádku v plavb� 
nebo urychleného proplutí.  

2. V blízkosti pohyblivého mostu musí plavidla snížit rychlost. Jestliže nemohou 
nebo necht�jí proplout mostem, musí tam, kde jsou na b�ehu osazeny signální 
znaky B.5 (p�íloha 7), z�stat stát p�ed t�mito znaky. 

 
B.5 

3. V blízkosti pohyblivých most� je p�edjížd�ní zakázáno s výjimkou p�ípad�, kdy 
obsluha mostu k n�mu dá zvláštní pokyn.  

4. Proplouvání pohyblivými mosty m�že být �ízeno signálními znaky:  

a) jedno nebo n�kolik �ervených sv�tel - proplutí je zakázáno, 

b) jedno �ervené a jedno zelené sv�tlo umíst�né ve stejné výšce nebo jedno 
�ervené sv�tlo umíst�né nad zeleným sv�tlem - proplutí je prozatím 
zakázáno, ale most se otevírá a plavidla se mají p�ipravit k proplutí, 

c) jedno nebo n�kolik zelených sv�tel - proplutí je povoleno, 

d) dv� �ervená sv�tla nad sebou - otev�ení mostu je pro plavbu p�erušeno, 

e) žluté sv�tlo umíst�né na most� ve spojení se signalizací uvedenou pod 
písm. a) a d) - proplutí je zakázáno s výjimkou nízkých plavidel, kterým je 
plavba povolena v obou sm�rech, 

f) dv� žlutá sv�tla umíst�ná na most� ve spojení se signalizací uvedenou 
pod písm. a) a d) - proplutí je zakázáno s výjimkou nízkých plavidel, 
kterým je plavba v protism�ru zakázána.  

5. �ervená sv�tla uvedená v odst. 4 mohou být nahrazena �erveno-bílo-�ervenými 
tabulemi (signální znak A.1, p�íloha 7), zelená sv�tla zeleno-bílo-zelenými 
tabulemi (signální znak E.1, p�íloha 7) a žlutá sv�tla žlutými tabulemi (signální 
znak D.1, p�íloha 7). 

  
             

 
 

A.1 E.1 D.1 

 



�l. 6.27 

Plavba p �es jezy 

1. P�i plavb� p�es jezy a v jejich blízkosti je zakázáno vléci kotvy, lana nebo �et�zy.  

2. Proplutí jezovým polem je povoleno pouze v tom p�ípad�, je-li vpravo i vlevo 
ozna�eno signálním znakem E.1 (p�íloha 7).  

3. Zákaz proplouvání jezovým polem je vyzna�en jedním nebo n�kolika �ervenými 
sv�tly nebo �erveno-bílo-�ervenými tabulemi (signální znak A.1, p�íloha 7).  

4. Je-li jezové pole p�emost�no, m�že se odchyln� od ustanovení odst. 2 povolit 
proplutí jezovým polem též signálním znakem D.1 (p�íloha 7), umíst�ným na 
most� nad pr�jezdným profilem.  

 

�l. 6.28 

Plavba plavebními komorami 

1. P�i p�iplouvání k míst�m ur�eným pro �ekání plavidel v obvodu plavebních komor 
musí plavidla snížit rychlost. Jestliže nemohou nebo necht�jí vplout ihned do 
plavební komory, musí, je-li na b�ehu osazen signální znak B.5 (p�íloha 7), z�stat 
stát p�ed tímto znakem. 

 
B.5 

2. V �ekacích polohách, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách 
musí plavidla vybavená za�ízením pro radiofonické spojení, které jim umož�uje 
spojení v síti pro p�enos plavebních informací, zajistit provoz tohoto za�ízení pro 
p�íjem na kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.  

3. Plavba plavebními komorami probíhá v po�adí, v jakém plavidla p�iplula do míst 
ur�ených pro �ekání plavidel. Malá plavidla nemohou požadovat, aby byla 
proplavena zvláš	. Sm�jí vplouvat do plavební komory až po pokynu obsluhy 
plavební komory. Proplavují-li se malá plavidla spole�n� s plavidly, která nejsou 
malými, sm�jí vplout do plavební komory až po t�chto plavidlech.  

4. P�i p�iplouvání do obvod� plavebních komor a v místech ur�ených pro �ekání 
plavidel je p�edjížd�ní zakázáno.  

5. V plavebních komorách musí být kotvy úpln� zdviženy; toto ustanovení se 
vztahuje i na místa �ekání u plavebních komor v p�ípadech, pokud nejsou použity 
k zakotvení plavidel.  

6. P�i vplouvání do plavebních komor musí plavidla snížit rychlost tak, aby nedošlo 
k nárazu do vrat nebo ochranných za�ízení nebo do jiných plavidel nebo 
plovoucích t�les.  

7. V plavebních komorách:  

a) jsou-li na zdech vyzna�eny hranice pro stání plavidel, musí plavidla z�stat 
stát v mezích t�chto hranic, 



b) po dobu pln�ní nebo vypoušt�ní plavební komory až do povolení k vyplutí 
musí být plavidla uvázána a úprava úvaz� musí být provád�na tak, aby 
plavidla nenarážela do zdí, vrat a ochranných za�ízení plavební komory 
nebo do jiných plavidel nebo plovoucích t�les, 

c) používání odrazník� je povinné; jsou-li snímatelné, musí být plovoucí, 

d) je zakázáno z plavidel a plovoucích t�les vypoušt�t nebo vylévat vodu na 
plató plavební komory nebo na jiná plavidla nebo plovoucí t�lesa, 

e) malá plavidla musí udržovat bezpe�ný odstup od ostatních plavidel.  

8. V plavebních komorách a v �ekacích polohách obvod� plavebních komor musí 
plavidla udržovat minimální bo�ní vzdálenost 10 m od plavidel a sestav plavidel, 
která nesou modré sv�tlo uvedené v �l. 3.14 odst. 1 nebo modrý kužel uvedený v 
�l. 3.32 odst. 1. Toto ustanovení však neplatí pro plavidla a sestavy plavidel, 
které nesou stejnou signalizaci.  

9. Každé plavidlo nebo sestava nesoucí dv� nebo t�i modrá sv�tla uvedená v 
�l. 3.14 odst. 2 a 3 nebo dva nebo t�i modré kužele uvedené v �l. 3.32 odst. 2 a 3 
se proplavují jednotliv�.  

10. Plavidla a sestavy, které nesou modré sv�tlo uvedené v �l. 3.14 odst. 1 nebo 
modrý kužel uvedený v �l. 3.32 odst. 1 nesmí být proplavovány s plavidly osobní 
dopravy.  

11. V zájmu bezpe�nosti a náležitého po�ádku v plavb�, rychlého proplouvání nebo 
plného využití plavebních komor, m�že obsluha plavební komory dávat dopl�ující 
pokyny, pokud nejsou v rozporu s tímto �ádem. V plavebních komorách a v 
�ekacích polohách jejich obvod� jsou v�dci plavidel povinni se t�mito pokyny 
�ídit.  

 

�l. 6.28a 

Vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich 

1. Vplouvání do plavební komory se ve dne i v noci �ídí optickými signály, osazenými 
na jedné nebo na obou stranách plavební komory. Tyto signály zna�í:  

a) dv� �ervená sv�tla nad sebou - vplutí zakázáno, plavební komora není v 
provozu, 

b) jedno �ervené sv�tlo nebo dv� �ervená sv�tla vedle sebe - vplutí 
zakázáno, plavební komora je zav�ena, 

c) jedno ze dvou �ervených sv�tel vedle sebe je zhasnuto nebo jedno 
�ervené a jedno zelené sv�tlo vedle sebe nebo jedno �ervené sv�tlo nad 
zeleným sv�tlem - vplutí zakázáno, p�ipravuje se otev�ení plavební 
komory, 

d) jedno zelené sv�tlo nebo dv� zelená sv�tla vedle sebe - vplutí je 
povoleno.  

2. Vyplouvání z plavební komory je �ízeno ve dne i v noci t�mito optickými signály:  

a) jedno nebo dv� �ervená sv�tla - vyplutí je zakázáno, 

b) jedno nebo dv� zelená sv�tla - vyplutí je povoleno.  



3. Jedno nebo dv� �ervená sv�tla uvedená v odst. 1 a 2 mohou být nahrazena 
signálním znakem - tabulí A.1 (p�íloha 7).  

 Jedno nebo dv� zelená sv�tla uvedená v odst. 1 a 2 mohou být nahrazena 
signálním znakem - tabulí E.1 (p�íloha 7). 

  

A.1 E.1 

4. Neplní-li signální sv�tla nebo tabule sv�j ú�el, je vplouvání do plavebních komor 
a vyplouvání z nich bez výslovného pokynu obsluhy plavební komory zakázáno.  

 

�l. 6.29 

P�ednost v plavb � plavebními komorami 

Odchyln� od �l. 6.28 odst. 3 p�ednost v plavb� plavebními komorami mají:  

a) plavidla Státní plavební správy, zdravotní záchranné služby, požární ochrany, 
policie nebo celní správy, která se p�emís	ují za ú�elem neodkladné služební 
povinnosti, 

b) plavidla, kterým bylo toto oprávn�ní p�iznáno Státní plavební správou.  

Plavidla, která mají p�ednost v plavb� plavebními komorami podle písm. b), musí 
nést na p�ídi �ervený plamenec uvedený v �l. 3.36.  

 

F. Snížená viditelnost a plavba s pomocí radiolokát oru 
 

�l. 6.30 

Základní pravidla pro plavbu za snížené viditelnost i 

1. Plavidla plující za snížené viditelnosti musí snížit rychlost plavby úm�rn� ke 
stavu viditelnosti, ostatnímu plavebnímu provozu a místním podmínkám. Plavidla 
musí mít na p�ídi pozorovatele. V sestav� plavidel musí být pozorovatel na p�ídi 
plavidla plujícího v �ele sestavy. V�dce plavidla nebo sestavy musí vid�t nebo 
slyšet signály pozorovatele nebo s ním musí být ve fonickém spojení. Plavidla 
musí dávat zvukové signály uvedené v �l. 6.32 a 6.33 a musí nést sv�tla 
p�edepsaná pro no�ní signalizaci plavidel za plavby.  

2. Plavidla musí neprodlen� zastavit, jestliže by další jejich plavba nebyla, se 
z�etelem na zhoršování viditelnosti, na ostatní plavební provoz a místní 
podmínky, bezpe�ná. Krom� toho musí vle�né sestavy zastavit na nejbližším 
vhodném míst�, jakmile optické spojení mezi vle�enými plavidly a remorkérem 
není dále možné.  

3. K tomu, aby v�dce plavidla mohl rozhodnout, zda snížit rychlost plavby, z�stat 
stát nebo pokra�ovat v plavb�, m�že na plavidlech vybavených radiolokátorem 
použít jeho údaj�. P�itom je povinen brát ohled na to, že viditelnost je snížena i 
pro ostatní plavidla.  



4. P�i zastavení musí plavidla ponechat plavební dráhu podle možnosti volnou.  

5. P�i plavb� za snížené viditelnosti musí plavidla vybavená za�ízením pro 
radiofonické spojení mezi plavidly být ve spojení na kanálu stanoveném 
p�íslušnými orgány a podávat ostatním plavidl�m informace pot�ebné pro 
bezpe�nou plavbu.  

 

�l. 6.31 

Zvukové signály za stání 

Kategorie I  Kategorie II  
1. Plavidla a plovoucí t�lesa, která za snížené 

viditelnosti stojí v plavební dráze nebo v její 
blízkosti mimo p�ístavy a místa pro stání 
vyhrazená a ozna�ená p�íslušnými 
plavebními znaky, ihned, jak zachytí signály, 
dávané podle �l. 6.32 odst. 4 písm. a) a odst. 
5 písm. a) nebo �l. 6.33 odst. 2 p�ibližujícího 
se plavidla a po celou dobu slyšitelnosti 
t�chto signál�, musí dávat signál:  

a) stojí-li p�i levém b�ehu - "jednu �adu 
úder� na zvon",  

b) stojí-li p�i pravém b�ehu - "dv� �ady 
úder� na zvon", 

c) stojí-li v neur�ité poloze - "t�i �ady 
úder� na zvon". 

1. Plavidla a plovoucí t�lesa, která za snížené 
viditelnosti stojí v plavební dráze nebo v její 
blízkosti mimo p�ístavy a místa pro stání 
vyhrazená a ozna�ená p�íslušnými 
plavebními znaky, ihned, jak zachytí signály 
dávané podle �l. 6.32 a 6.33 a po celou 
dobu slyšitelnosti t�chto signál�, musí 
signalizovat "jednou �adou úder� na zvon". 
Plavidla a plovoucí t�lesa, která nestojí 
rovnob�žn� se b�ehem nebo jejichž poloha 
m�že vytvá�et nebezpe�í pro jiná plavidla, 
musí tento signál dávat bez ohledu na to, 
zda slyší signalizaci p�iplouvajících plavidel. 

2. Signály uvedené v odst. 1 se musí opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta. 
3. V tla�ných sestavách se odst. 1 a 2 vztahují pouze na tla�ný remorkér. V bo�n� svázané 

sestav� se vztahují pouze na jedno plavidlo sestavy. Ve vle�né sestav� se vztahují na remorkér 
a poslední plavidlo v sestav�. 

 4. Plavidla uvedená v odst. 1, která stojí na 
vodních cestách zvláš	 ur�ených Státní 
plavební správou, mohou místo signalizace 
p�edepsané v odst. 1 signalizovat "jedním 
dlouhým zvukem mezi dv�ma krátkými". 

5. Tento �lánek se vztahuje také na plavidla nasedlá v plavební dráze nebo v její blízkosti, pokud 
svou polohou ohrožují bezpe�nost plavby ostatních plavidel.  

 

�l. 6.32 

Ustanovení pro plavidla plující pomocí radiolokátor u 

1. Za plavidlo plující pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti se považuje 
plavidlo, které je vybavené a používá:  

a) radioloka�ní za�ízení a výchylkom�r. Za�ízení musí být v dobrém funk�ním 
stavu a musí odpovídat p�íslušným p�edpis�m, 

b) radiofonické za�ízení, které umož�uje spojení mezi plavidly navzájem a 
mezi plavidly a b�ehem. Za�ízení musí být v dobrém funk�ním stavu a 
musí odpovídat p�íslušným p�edpis�m, 

c) zvukové za�ízení, které vydává trojtónový signál, uvedený v �l. 1.01 
písm. w).  



2. Pluje-li plavidlo pomocí radiolokátoru v takových podmínkách, za kterých by 
plavba bez n�ho nebyla již v�bec možná, musí být stále u kormidla osoba s 
kvalifikací pro plavbu pomocí radiolokátoru a v kormideln� další osoba, která je v 
dostate�né mí�e obeznámena s tímto zp�sobem plavby. Je-li kormidelna 
vybavena centrálním �ídicím panelem, posta�í, když je druhá osoba na plavidle a 
je jí možno do kormidelny povolat.  

3. Na plavidlech plujících pomocí radiolokátoru nemusí být pozorovatel p�edepsaný 
v �l. 6.30 odst. 1, pokud v�dce plavidla zvukové signály slyší.  

Kategorie I  Kategorie II  
4. Plavidlo, které za snížené viditelnosti pluje 

po proudu pomocí radiolokátoru, ihned, jak 
jsou na obrazovce radiolokátoru spat�ena 
plavidla, jejichž poloha nebo plavba m�že 
vyvolat nebezpe�nou situaci nebo p�ibližuje-li 
se k úseku, kde by mohla být plavidla, která 
nejsou ješt� na obrazovce vid�t, musí: 
a) Dát trojtónový zvukový signál, který se 

musí opakovat tak �asto, jak to plavební 
situace vyžaduje; toto ustanovení se 
nevztahuje na malá plavidla, 

b) Snížit rychlost plavby, pop�ípad� 
zastavit. 

4. Jestliže na plavidlech, která plují pomocí 
radiolokátoru, jsou na obrazovce spat�ena 
plavidla, jejichž poloha a zp�sob plavby 
mohou vyvolat nebezpe�nou situaci, nebo 
p�ibližují-li se k úseku, kde mohou být 
plavidla, která nejsou ješt� na obrazovce 
vid�t, musí: 

a) dát signál "jeden dlouhý zvuk"; tento 
zvukový signál se musí opakovat tak 
�asto, jak to plavební situace vyžaduje, 

b) dát plavidl�m plujícím v protism�ru 
radiofonicky informace pot�ebné pro 
zajišt�ní bezpe�nosti plavby, 

c) snížit rychlost plavby, pop�ípad� 
zastavit. 

5. Plavidlo, které za snížené viditelnosti pluje 
proti proudu pomocí radiolokátoru, ihned, jak 
zachytí zvukový signál uvedený v odst. 4 
písm. A) nebo spat�í na své obrazovce 
plavidla, jejichž poloha nebo plavba m�že 
vyvolat nebezpe�nou situaci nebo p�ibližuje-li 
se k úseku, kde by mohla být plavidla, která 
nejsou ješt� na obrazovce vid�t, musí:  
a) Dávat signály uvedené v �l. 6.33 odst. 2 

a radiofonicky oznámit plavidl�m 
plujícím po proudu poznávací znak 
plavidla, polohu, sm�r plavby a 
navrhnout stranu potkávání,  

b) snížit rychlost plavby a pop�ípad� 
zastavit. 

5. Plavidla vybavená radiofonickým za�ízením, 
která p�ijmou informace uvedené v odst. 4, 
musí radiofonicky odpov�d�t a uvést 
pot�ebné informace. 

 Malá plavidla podávající informace podle 
odst. 4 musí mimo to uvést druh plavidla a 
oznámit, kterým bokem se budou potkávat. 

 P�evozní lod�, na které se vztahuje odst. 4, 
musí místo jednoho dlouhého zvuku dát 
signál "jeden dlouhý zvuk, za kterým 
následují �ty�i krátké zvuky" a uvést rovn�ž 
druh plavidla a sm�r, kterým plují p�es vodní 
cestu. 

6. Plavidla plující po proudu pomocí 
radiolokátoru musí radiofonicky odpov�d�t 
plavidl�m plujícím proti proudu a uvést druh 
a jméno svého plavidla, polohu, sm�r plavby 
a potvrdit navrženou nebo navrhnout jinou 
stranu pro potkávání. Malá plavidla musí 
oznámit pouze druh a poznávací znak 
plavidla, polohu a sm�r plavby, jakož i 
stranu, na kterou uhýbají. 

 

7. P�edjížd�t smí plavidla plující pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti pouze 
poté, co se radiofonicky dohodne strana p�edjížd�ní za p�edpokladu, že ší�ka 
plavební dráhy je dostate�ná.  

8. V tla�ných a bo�n� svázaných sestavách se odst. 2 a 4 až 7 vztahují pouze na 
plavidla, na nichž je v�dce sestavy.  



9. Plavidla plující pomocí radiolokátoru, na jejichž obrazovce se objeví plavidla, 
jejichž poloha a zp�sob plavby m�že vyvolat nebezpe�nou situaci a která jim 
radiofonicky neodpovídají, musí v�as provést všechna nezbytná opat�ení, aby 
zabránila srážce.  

 

�l. 6.33 

Ustanovení pro plavidla plující bez pomocí radiolok átoru 

1. Plavidla plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru musí mít 
pozorovatele podle �l. 6.30. Plavidlo nebo sestava musí být schopny zastavit do 
poloviny vzdálenosti viditelnosti.  

2. Jednotliv� plující plavidlo musí p�i snížené viditelnosti dávat signál "jeden dlouhý 
zvuk" a každé plavidlo, na n�mž je v�dce sestavy, musí dávat signál "dva dlouhé 
zvuky". Tyto signály se musí opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.  

3. Malá plavidla plující bez pomoci radiolokátoru mohou dávat signál uvedený v 
odst. 2; tento signál mohou opakovat.  

Kategorie I  Kategorie II  
4. Plavidla, která plují za snížené viditelnosti 

bez pomoci radiolokátoru, ihned, jak zachytí 
trojtónový signál uvedený v �l. 6.32 odst. 4 
písm. a), musí:  

a) jsou-li nedaleko b�ehu, p�iblížit se 
pokud možno co nejblíž k tomuto 
b�ehu a podle situace tam z�stat tak 
dlouho, dokud plavidlo dávající 
trojtónový signál nepropluje, 

b) nejsou-li v blízkosti b�ehu nebo 
p�eplouvají-li od jednoho b�ehu k 
druhému, uvolnit co nejrychleji 
plavební dráhu.  

4 P�evozní lod�, které plují bez pomoci 
radiolokátoru, místo signálu p�edepsaného v 
odst. 2 dávají signál "jeden dlouhý zvuk, za 
kterým následují �ty�i krátké zvuky". Tento 
signál musí být opakován v intervalech ne 
delších než 1 minuta. 

5. Jestliže plavidla plující bez pomoci radiolokátoru zachytí signál uvedený v odst. 2 
ze sm�ru, který se jim jeví p�ed traversem, musí snížit rychlost plavby na 
minimum, ale tak, aby byla zachována manévrovatelnost, plout se zvýšenou 
pozorností a v p�ípad� nutnosti zastavit nebo se vyhnout.  

 

G. Zvláštní pravidla 
 

�l. 6.34 

P�ednosti ve zvláštních p �ípadech 

 

1. P�i potkávání nebo k�ížení sm�r� plavby musí ostatní plavidla dát p�ednost:  

a) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v �l. 3.50, 

b) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v �l. 3.51, 

c) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v �l. 3.45.  



2. P�i potkávání nebo k�ížení sm�r� plavby musí plavidlo uvedené v odst. 1 písm. b) 
a c) dát p�ednost plavidlu uvedenému v odst. 1 písm. a).  

3. Plavidla se nesm�jí p�ibližovat mén� než 1000 m k plavidlu, které nese 
signalizaci uvedenou v �l. 3.53.  

 

�l. 6.35 

Vodní lyžování a obdobné �innosti 

1. Vodní lyžování a obdobná �innost je povolena pouze ve dne p�i dobré viditelnosti 
v místech a za podmínek ur�ených Státní plavební správou.  

2. S v�dcem musí být na plavidle osoba, která obsluhuje vle�né za�ízení, sleduje 
lyža�e a je schopna sv��ené úkoly plnit.  

3. Vle�né plavidlo a vodní lyža� se smí pohybovat jen v prostorách zvláš	 
vyzna�ených pro vodní lyžování.  

4.  Vle�né lano nesmí být vle�eno za plavidlem, pokud se ho nedrží vodní lyža�.  

 

�l. 6.36 

�innost rybá �ských plavidel a vztah ostatních plavidel v ��i nim 

1. Rybolov nevodem pomocí n�kolika plavidel plujících vedle sebe není dovolen.  

2. Všem plavidl�m je zakázáno plout v blízkosti za plavidlem, které se zabývá 
rybolovem a nese signalizaci uvedenou v �l. 3.51.  

 

�l. 6.37 

�innost osob zabývajících se potáp �ním a koupáním a vztah plavidel v ��i nim 

1. Potáp�t se a koupat se v místech, kde tím m�že být ztížena plavba, je zakázáno, 
a to zejména:  

a) na trasách plavidel, která nesou signalizaci uvedenou v �l. 3.16 a 3.34, 

b) p�ed vjezdem do p�ístav�, 

c) poblíž míst stání plavidel, 

d) v místech vyhrazených pro vodní lyžování nebo obdobné �innosti.  

2. Všechna plavidla musí zachovávat vzdálenost 50 m od plavidla, které nese 
signalizaci uvedenou v �l. 3.52.  

 



HLAVA 7 

Pravidla pro stání 
 

�l. 7.01 

Základní pravidla pro stání 

 

1. P�i dodržení ostatních ustanovení tohoto �ádu musí plavidla a plovoucí t�lesa 
vybírat místa k stání pokud možno tak blízko b�ehu, jak jim to dovoluje jejich 
ponor a místní podmínky, vždy však tak, aby nep�ekážela plavb�.  

2. Plovoucí za�ízení se musí nezávisle na zvláštních podmínkách stanovených 
p�íslušnými orgány umístit tak, aby plavební dráha z�stala volná pro plavbu.  

3. Za stání musí být plavidla, plovoucí t�lesa, plovoucí za�ízení nebo jejich 
seskupení zakotvena nebo vyvázána tak, aby nemohla zm�nit svoji polohu a 
ohrozit tím jiná plavidla nebo jim p�ekážet. Musí p�itom brát v úvahu zejména vítr, 
kolísání výše hladiny, vlnobití a sání.  

 

�l. 7.02 

Stání 

1. Plavidl�m, plovoucím t�les�m a plovoucím za�ízením je stání zakázáno:  

a) v úsecích vodní cesty, kde je stání obecn� zakázáno, 

b) v úsecích ur�ených Státní plavební správou, 

c) v úsecích ozna�ených signálním znakem A.5 (p�íloha 7); zákaz se 
vztahuje pouze na tu stranu vodní cesty, na níž je tento znak umíst�n, 

 
A.5 

d) pod mosty a pod elektrickým vedením vysokého nap�tí, 

e) v úžinách podle ustanovení �l. 6.07 a p�ed vjezdy do nich, v úsecích a 
p�ed úseky, které by se stáním plavidel staly pro plavbu úzkými, 

f) ve vjezdech p�ítok� a výjezdech z nich, 

g) v plavebních trasách p�ívoz�, 

h) v trasách plavidel p�iplouvajících k p�ístavním m�stk�m nebo 
odplouvajících od nich, 



 

i) v úsecích obratiš	 ozna�ených signálním znakem E.8 (p�íloha 7), 

 
E.8 

j) u boku plavidla, které nese znak p�edepsaný v �l. 3.47, na vzdálenost v 
metrech, uvedenou v bílém trojúhelníku tohoto znaku, 

 
Znak p �edepsaný  

v �l. 3.47 

 

k) v úsecích vodní plochy ozna�ených signálním znakem A.5.1 (p�íloha 7), v 
ší�ce uvedené v metrech na tomto znaku. Vzdálenost se po�ítá od tohoto 
znaku.  

2. V úsecích, kde je stání zakázáno odst. 1 písm. a) až d), mohou plavidla, plovoucí 
t�lesa a plovoucí za�ízení stát pouze v místech ozna�ených signálními znaky E.5 
až E.7 (p�íloha 7) p�i dodržení podmínek uvedených v �l. 7.03 až 7.06.  

   

E.5 E.6 E.7 

 

�l. 7.03 

Stání na kotv � 

 

1. Plavidla, plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení nesm�jí stát na kotv�:  

a) v úsecích vodní cesty, kde je stání na kotv� obecn� zakázáno, 

b) v úsecích ozna�ených signálním znakem A.6 (p�íloha 7); zákaz platí 
pouze pro tu stranu vodní cesty, na které je tento znak umíst�n.  



 

2. V úsecích, kde je stání na kotv� zakázáno odst. 1 písm. a) sm�jí plavidla, 
plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení stát na kotv� jen na t�ch místech, která jsou 
ozna�ena signálním znakem E.6 (p�íloha 7) a jen na té stran� vodní cesty, na 
které je tento znak umíst�n.  

 
A.6 

 

�l. 7.04 

Vyvazování 

1. Plavidla, plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení se nesm�jí vyvazovat u b�eh�:  

a) v úsecích vodní cesty, kde je vyvazování obecn� zakázáno, 

b) v úsecích ozna�ených signálním znakem A.7 (p�íloha 7); zákaz platí 
pouze pro tu stranu vodní cesty, na které je tento znak umíst�n. 

  

A.7 E.7 

 

2. V úsecích kde je vyvazování u b�eh� zakázáno odst. 1 písm. a) se sm�jí plavidla, 
plovoucí t�lesa a plovoucí za�ízení vyvazovat pouze v místech, která jsou 
ozna�ena signálním znakem E.7 (p�íloha 7) a jen na té stran� vodní cesty, na 
které je tento znak umíst�n. 

3. Pro vyvazování nebo uvol�ování nasedlých plavidel je zakázáno používat 
stromy, zábradlí, sloupy, pilí�e, patníky, žeb�íky, svodidla atd.  

 

�l. 7.05 

Místa stání 

1. V místech stání ozna�ených signálním znakem E.5 (p�íloha 7) mohou plavidla a 
plovoucí t�lesa stát jen na té stran� vodní cesty, na které je tento znak umíst�n.  

2. V místech stání ozna�ených signálním znakem E.5.1 (p�íloha 7) mohou plavidla 
a plovoucí t�lesa stát pouze v ší�ce uvedené v metrech na tomto znaku. 
Vzdálenost se po�ítá od tohoto znaku.  

3. V místech stání ozna�ených signálním znakem E.5.2 (p�íloha 7) mohou plavidla 
a plovoucí t�lesa stát pouze v ší�ce pásma, vymezeného dv�ma vzdálenostmi, 
které jsou uvedeny v metrech na tomto znaku. Vzdálenosti se po�ítají od tohoto 
znaku.  



4. V místech stání ozna�ených signálním znakem E.5.3 (p�íloha 7) nesmí po�et 
plavidel a plovoucích t�les stojících t�sn� vedle sebe na té stran� vodní cesty, na 
které je znak umíst�n, p�evyšovat po�et vyzna�ený na znaku �ímskými �íslicemi.  

5. V místech stání, pokud není zvláštním p�edpisem stanoveno jinak, se musí 
plavidla stav�t t�sn� vedle sebe, po�ínaje od b�ehu na té stran� vodní cesty, na 
které je signální znak umíst�n.  

    
E.5 E.5.1 E.5.2 E.5.3 

 

 

�l. 7.06 

Povolení stání pro n �které druhy plavidel 

V místech stání ozna�ených signálními znaky E.5.4 až E.5.15 (p�íloha 7) je stání 
povoleno pouze ve znaku vyzna�eným druh�m plavidel a jen na té stran� vodní 
cesty, na které je tento znak umíst�n.  

    
E.5.4 E.5.5 E.5.6 E.5.7 

    
E.5.8 E.5.9 E.5.10 E.5.11 

    
E.5.12 E.5.13 E.5.14 E.5.15 

 



�l. 7.07 

Stání v blízkosti plavidel, tla �ných a bo �n� svázaných sestav  
p�epravujících nebezpe �né náklady 

1. Mezi plavidly, tla�nými a bo�n� svázanými sestavami musí být za stání dodrženy 
následující minimální vzdálenosti:  

- 10 m, nese-li jedno z nich modré sv�tlo uvedené v �l. 3.14 odst. 1 nebo 
modrý kužel uvedený v �l. 3.32 odst. 1, 

- 50 m, nese-li jedno z nich dv� modrá sv�tla uvedená v �l. 3.14 odst. 2 
nebo dva modré kužele uvedené v �l. 3.32 odst. 2, 

- 100 m, nese-li jedno z nich t�i modrá sv�tla uvedená v �l. 3.14 odst. 3 
nebo t�i modré kužele uvedené v �l. 3.32 odst. 3.  

2. V p�ípadech, kdy dv� plavidla, tla�né nebo dv� bo�n� svázané sestavy nesou 
jedno nebo n�kolik kužel� �i sv�tel, ur�í se vzdálenost mezi nimi podle 
nejv�tšího po�tu kužel� nebo sv�tel. Nesou-li však dv� plavidla, tla�né nebo dv� 
bo�n� svázané sestavy po jednom kuželi nebo sv�tle, nestanoví se v takovém 
p�ípad� žádná minimální vzdálenost.  

3. Ve zvláštních p�ípadech m�že Státní plavební správa povolit stání odchyln� od 
uvedených ustanovení.  

 

�l. 7.08 

Hlídka a dohled 

1. Na plavidlech stojících v plavební dráze, musí být stále ú�inná hlídka.  

2. Všechna ostatní plavidla, která stojí, musí být pod dohledem osoby, která 
zodpovídá za dodržování tohoto �ádu na plavidlech a je schopna v p�ípad� 
pot�eby u�init rychle nezbytná opat�ení, vyžadují-li to místní podmínky nebo to 
na�ídila Státní plavební správa.  

3. Na stojících plavidlech, která jsou naložena nákladem uvedeným v p�íloze 9, 10 
a 11 nebo která nebyla asanována po p�eprav� tohoto nákladu, musí být stále 
ú�inná hlídka. Stojí-li taková plavidla v �eskoslovenských p�ístavech, musí být 
alespo� pod dohledem osoby, zp�sobilé ve smyslu odst. 2.  

 

HLAVA 8 

Zvláštní ustanovení pro plavidla ozbrojených sil a 
ozbrojených bezpe �nostních sbor � 

 

�l. 8.01 

Omezení platnosti 

Na plavidla ozbrojených sil a ozbrojených bezpe�nostních sbor� se nevztahují 
ustanovení �l. 1.10, 2.01 až 2.03 a 3.30 odst. 2 tohoto �ádu.  

 



�l. 8.02 

Výkon státního odborného dozoru 

1. V�dci plavidel ozbrojených sil a ozbrojených bezpe�nostních sbor� jsou povinni 
umožnit orgán�m státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu provád�t 
výkon dozoru na dodržování tohoto �ádu a jiných p�edpis� platných ve 
vnitrozemské plavb�.  

2. P�i zjišt�ní porušení ustanovení tohoto �ádu nebo jiného p�edpisu platného ve 
vnitrozemské plavb� plavidly uvedenými v odst. 1 oznámí orgán státního 
odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu toto porušení p�íslušnému orgánu 
ozbrojených sil nebo ozbrojených bezpe�nostních sbor�.  

 

�l.8.03 

Oprávn �ní policie a pohrani �ní stráže 

V�dci plavidel, plovoucích t�les a osoby pov��ené dohledem na plovoucí za�ízení 
jsou povinni umožnit policist�m a orgán�m pohrani�ní stráže provést služební úkony, 
ke kterým jsou oprávn�ni podle vlastních p�edpis�. Tyto úkony však nemohou 
zasahovat do pravomoci orgán� státního odborného dozoru na vnitrozemskou 
plavbu.  

 

HLAVA 9 

Dopl�ující p �edpisy pro vodní cesty �eské republiky 
 

�l. 9.01 

Stavba plavidla, jeho výstroj a posádka 

1. Plavidlo musí být postaveno a vystrojeno tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost 
posádky, p�epravovaných osob nebo nákladu a bezpe�nost plavby. Plavidlo, 
které má platné lodní osv�d�ení a je vystrojeno podle údaj� v n�m uvedených, 
spl�uje tuto podmínku. Malé plavidlo musí po konstruk�ní a materiálové stránce 
odpovídat ú�elu a použití plavidla a plavební oblasti, pro kterou bylo 
konstruováno.  

2. K vle�ení nebo tla�ení smí být použito jen takového plavidla s vlastním pohonem, 
které má odpovídající vle�né nebo tla�né za�ízení. Zp�sobilost k vle�ení nebo 
tla�ení musí být uvedena v lodním osv�d�ení.  

 

�l. 9.02 

Provoz malých plavidel 

1. V�dce malého plavidla odpovídá za technickoprovozní stav malého plavidla, za 
jeho posádku i ostatní osoby na plavidle. Odpovídá za to, že malé plavidlo není 
p�et�žováno a že osoby jsou na n�m správn� rozmíst�ny. Zvláštní p�edpis 
stanoví, u kterých malých plavidel se jejich zp�sobilost k plavb� musí prokázat 



lodním osv�d�ením5) Zvláštní p�edpis stanoví náležitosti pot�ebné k vedení 
malých plavidel1)  

2. V�dce malého plavidla odpovídá za bezpe�nost plavby i v podmínkách zhoršující 
se pov�trnostní situace. Je povinen v�as hodnotit zejména druh a ú�el plavidla, 
kterého hodlá v takových podmínkách použít. Je povinen plavbu v�as p�erušit, 
pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpe�nou.  

3. V p�ípadech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je v�dce malého plavidla 
povinen obeplout ho v bezpe�né vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající 
se z�stal mezi malým plavidlem a nejbližším b�ehem. Pro malé plavidlo s 
vlastním pohonem je bezpe�ná vzdálenost 10 m a pro malé plavidlo bez 
vlastního pohonu 3 m.  

4. Malá plavidla nesm�jí k�ížit sm�r plavby plavidel, která nejsou malými, ve 
vzdálenosti menší než 200 m. Musí zachovat bezpe�nou bo�ní vzdálenost od 
jiných plavidel. Bezpe�ná vzdálenost závisí na druhu plavidel, charakteru úseku 
vodní cesty a pov�trnostní situaci.  

5. Plovák s plachtou (windsurf) je malým plavidlem. Plavba na n�m je zakázána v 
noci a v podmínkách snížené viditelnosti. Vle�ení tohoto plavidla je zakázáno.  

6. Plavba na plováku s plachtou je zakázána:  

a) na Vltav� v úseku Vrané nad Vltavou �. km 71,20 až M�lník �. km 0,00, 

b) na Labi v úseku Chvaletice �. km 102,50 až H�ensko �. km 109,27.  

7. Vodní lyžování a jiné obdobné �innosti provád�né ve vleku za plavidlem a 
provozování rychlých motorových plavidel, jejichž ú�elem je pouze sportovní 
nebo rekrea�ní plavba, lze provozovat pouze ve vyhrazených vodních plochách 
nebo úsecích vodních cest vyzna�ených signálními znaky, které vyzna�uje 
provozovatel vyhrazené vodní plochy nebo správce vodní cesty podle pokyn� 
Státní plavební správy:  

a)  pro vodní lyžování, létání na draku, paragliding apod. : 

- na vodní hladin� se použije žlutých bójí s �erným nápisem SKI, na 
b�ehu modré tabule E. 17 (p�íloha 7 �PB), 

-  je-li u takto vyzna�ené vodní plochy signalizováno vytažením žlutého 
balónu, je vplutí všem ostatním plavidl�m do vyzna�eného prostoru 
zakázáno,  

b) pro vodní skútry:  

-  na vodní hladin� se m�že použít žlutých bójí s �erveným praporkem,  

- na b�ehu modré tabule E.24 (p�íloha 7 �PB),  



c) pro závodní kluzáky, vznášedla a jiná plavidla s vlastním pohonem plující 
v kluzu:  

- na vodní hladin� se použije žlutých bójí s �erveným praporkem,  

- na b�ehu modré tabule E. 21 (p�íloha 7 �PB). 

   

E.17 E.24 E.21 

8. P�j�ovny malých plavidel, které mají stanovišt� na vodní cest�, mohou být 
provozovány za podmínek schválených Státní plavební správou.  

9. Speciální závodní motorové �luny lze provozovat na zvláštních okruhových 
dráhách pouze s povolením Státní plavební správy.  

1) Výnos FMD �. 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné zp�sobilosti �len� posádek vnitrozemských plavidel 
(V�stník dopravy �.j.26.357/75-25) 
5) Vyhláška FMD �. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavb� ve zn�ní vyhlášky FMD �. 94/1976 Sb.  

 

�l. 9.03 

Hlášení plavebních nehod 

V�dce plavidla, plovoucího t�lesa nebo sestavy, jakož i osoba pov��ená dohledem 
na plovoucí za�ízení má povinnost hlásit bez prodlení Státní plavební správ� 
plavební nehodu, na které m�la ú�ast.  

 

�l. 9.04 

Vymezení oblastní p �sobnosti orgánu Státní plavební správy 

 

Praha  -  tok Vltavy a Labe po �. km 6,400 pod M�lníkem, území hl. m. Prahy a 
okresy Benešov, Beroun, �eské Bud�jovice, �eský Krumlov, Domažlice, 
Havlí�k�v Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jind�ich�v Hradec, Kladno, 
Klatovy, Kolín, Kutná Hora, M�lník, Nymburk, Pardubice, Pelh�imov, Písek, 
Plze�-jih, Plze�-m�sto, Plze�-sever, Praha-východ, Praha-západ, 
Prachatice, P�íbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kn�žnou, 
Strakonice, Svitavy, Tábor, Ústí nad Orlicí.  

D��ín -  tok dolního Labe od �. km 6,400 až k státní hranici a okresy �eská Lípa, 
D��ín, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Ji�ín, Karlovy Vary, Liberec, 
Litom��ice, Louny, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Semily, Sokolov, 
Tachov, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem.  

P�erov  -  okresy Blansko, Brno-m�sto, Brno-venkov, Bruntál, B�eclav, Frýdek-Místek, 
Hodonín, Jihlava, Karviná, Krom��íž, Nový Ji�ín, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Prost�jov, P�erov, Šumperk, T�ebí�, Uherské Hradišt�, Vsetín, Vyškov, Zlín, 
Znojmo, Ž�ár nad Sázavou.  



 

�l. 9.05 

Omezení platnosti 

1. Na vodních cestách kategorie II, kde není provozována plavba plavidly, která 
nejsou malými, se neprovádí plavební znakování ve smyslu �l. 5.01 a 5.02 tohoto 
�ádu.  

2. Na vodních cestách podle odst. 1 mohou sportovní �i jiné organizace po dohod� 
se správcem p�íslušného vodního toku umís	ovat výstražné nebo informativní 
zna�ky nebo nápisy za ú�elem usnadn�ní sportovní a rekrea�ní plavby.  

3. Další ustanovení této hlavy platí na vodních cestách kategorie I a na t�ch 
vodních cestách kategorie II, kde je provozována plavba plavidly, která nejsou 
malými.  

 

�l. 9.06 

Oznamování ve �ejných akcí (k �l. 1.23) 

Po�adatel ve�ejné akce ve smyslu ustanovení �l. 1.23, na vodní cest� uvedené v 
�l. 9.05 odst. 3, je povinen Státní plavební správ� oznámit nejmén� 30 dn� p�edem 
druh a dobu konání akce, uvést prostor, ve kterém hodlá akci uskute�nit a jméno 
osoby odpov�dné za bezpe�ný pr�b�h akce.  

 

�l. 9.07 

Omezení, pop �ípad� zákaz plavby (k �l. 1.06) 

1. P�ed dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na vodo�tu vztahujícímu 
se k p�íslušnému úseku vodní cesty, kdy se již zastavuje plavba všem druh�m 
plavidel, musí být plavidla odklizena v�as do ochranných p�ístav� nebo jiných 
chrán�ných míst. Na p�ehradních zdržích musí být plavidla p�ed zimním 
obdobím, kdy dochází k velkým výkyv�m vodní hladiny, vytažena na b�eh nad 
kótu nejvyššího vzdutí nebo p�emíst�na na vhodná místa, umož�ující 
p�evazování plavidel podle manipulace s vodní hladinou.  

2. Plavba je zakázána:  

a) na úseku Labe Chvaletice �. km 102,50 až Touše� �. km 31,80 p�i vodním 
stavu na vodo�tu v P�elou�i: 

 220 cm a vyšším - vle�ným sestavám, 

 280 cm a vyšším - nákladním a osobním plavidl�m, 

 300 cm a vyšším - všem plavidl�m,  

b) na úseku Labe Touše� �. km 31,80 až M�lník �. km 0,00 p�i vodním stavu 
na vodo�tu v Brandýse nad Labem: 

 270 cm a vyšším - vle�ným sestavám, 

 320 cm a vyšším - nákladním a osobním plavidl�m, 

 350 cm a vyšším - všem plavidl�m,  



c) na úseku Labe M�lník �. km 0,00 až Lovosice �. km 49,10 p�i vodním stavu 
na vodo�tu v M�lníku: 

 370 cm a vyšším - poproudním vle�ným sestavám se dv�ma a více 
záv�sy, 

 410 cm a vyšším - všem plavidl�m krom� samostatn� plujících 
nákladních plavidel s vlastním pohonem, remorkér� a tla�ných 
sestav nep�esahujících délku 85 m, které mohou plout až do vodního 
stavu 450 cm na vodo�tu v M�lníku,  

d) p�es zdymadla Lovosice a St�ekov p�i vodním stavu 470 cm a vyšším na 
vodo�tu v Ústí nad Labem,  

e) na úseku Labe Lovosice �. km 49,40 až St�ekov �. km 68,70 p�i vodním 
stavu 520 cm a vyšším na vodo�tu v Ústí nad Labem,  

f) na úseku Labe St�ekov �. km 69,20 až H�ensko �. km 109,27 p�i vodním 
stavu 540 cm a vyšším na vodo�tu v Ústí nad Labem,  

g) na úseku Labe H�ensko �. km 109,27 až D��ín �. km 95,20 se povoluje 
úleva z ustanovení odst. 2 písm. f) pro plavidla p�iplouvající ze zahrani�í a 
pro plavidla pravidelné osobní dopravy, která sm�jí v tomto úseku plout do 
vodního stavu 600 cm na vodo�tu v Ústí nad Labem a na p�ekladišti 
D��ín-Loubí se povoluje p�eklad a místní posuny plavidel až do vodního 
stavu 700 cm na vodo�tu v Ústí nad Labem,  

h) na úseku Vltavy Slapy (T�ebenice) �. km 91,60 až Praha (Velká Chuchle) �. 
km 61,70 p�i vodním pr�toku 600 m3/s a vyšším v profilu vodo�tu Praha; 
plavební komora Mod�any proplavuje do pr�toku 450 m3/s v profilu 
vodo�tu Praha,  

i) na úseku Vltavy Praha (Velká Chuchle) �. km 61,70 až Praha (Jirásk�v 
most) �. km 54,30 p�i vodním pr�toku 650 m3/s a vyšším v profilu vodo�tu 
Praha,  

j) na úseku Vltavy Praha (Jirásk�v most) �. km 54,30 až Praha (Holešovice) 
�. km 46,00 p�i vodním pr�toku 600 m3/s a vyšším v profilu vodo�tu Praha,  

k) na úseku Vltavy Praha (Holešovice) �. km 46,00 až M�lník �. km 0,00 p�i 
vodním pr�toku 450 m3/s a vyšším v profilu vodo�tu Praha.  

 

�l. 9.08 

Rychlost plavby (k �l. 1.06 a 6.20) 

1. P�i zachování ostatních ustanovení tohoto �ádu, zejména �l. 1.04 a 6.20, jsou 
v�dci plavidel a sestav povinni dodržet p�edepsané rychlosti plavby.  

2. Na kanalizovaných vodních cestách a p�ehradních nádržích:  

a) nesmí být rychlost plavby nižší než 3 km/h, 

b) do vzdálenosti 25 m od b�ehu nesmí být rychlost plavby vyšší než 15 
km/h, 

c) v plavebních kanálech nesmí rychlost plavby naložených plavidel p�ekro�it 
5 km/h a prázdných plavidel 9 km/h.  



3. Na regulovaném úseku Labe:  

a) proti proudu, p�i vodním stavu nižším než 275 cm na vodo�tu v Ústí nad 
Labem: 

- pokud plavidla plují s ponorem, který odpovídá ú�edn� stanovenému 
ponoru, smí se jejich rychlost pohybovat v rozmezí 3 až 6 km/h, 

- pokud plavidla plují s ponorem, který je alespo� o 20 cm menší než je 
ú�edn� stanovený ponor, nesmí jejich rychlost klesnout pod 3 km/h,  

b) proti proudu, p�i vodním stavu 275 cm a vyšším na vodo�tu v Ústí nad 
Labem, nesmí rychlost plavby plavidel klesnout pod 3 km/h,  

c) pro plavbu po proudu se s p�ihlédnutím k ustanovení odst. 1 nejvýše 
dovolená rychlost zvláš	 nestanoví.  

4. Na ostatních rozlehlých vodních cestách do vzdálenosti 25 m od b�ehu nesmí být 
rychlost plavby vyšší než 15 km/h.  

5. Ustanovení tohoto �lánku se nevztahuje na plavidla svou konstrukcí uzp�sobena 
tak, že škodlivé sání a vlnobití p�i jejich plavb� nevzniká, a na malá plavidla.  

 

�l. 9.09 

Kotvy 

1. Plavidla vystrojena podle zvláštního p�edpisu kotevním za�ízením musí mít za 
plavby kotvy p�ipravené ke kotvení.6)  

2. Kotvy musí být za plavby zataženy t�sn� do kotevních sk�íní.  

3. Z paluby sm�jí kotvy vy�nívat nebo musí být p�ipraveny na palub� ke kotvení:  

A) na kanalizované vodní cest� (plavba po vzdutých hladinách): 

a) u vle�ných sestav plujících proti proudu: 

i) na Vltav� do vodního pr�toku 225 m3/s v profilu vodo�tu Praha a 
na Labi do vodního stavu 300 cm na vodo�tu v M�lníku, jedna 
p�ední kotva na první vle�ené jednotce a jedna zadní kotva na 
všech vle�ených jednotkách o nosnosti v�tší než 300 t. Pokud 
jsou vle�ná lana delší než 25 m, jedna p�ední kotva na každé 
vle�ené jednotce, 

ii) p�i vodním stavu vyšším než v ustanovení i) další kotva na první 
vle�ené jednotce, 

b) u vle�ných sestav plujících po proudu dv� zadní kotvy na každé 
vle�ené jednotce. Vle�ená plavidla nesm�jí mít vyv�šenou p�ední 
kotvu. Kotevní výložníky nebo �n�lky, nejsou-li pevné, musí být 
sklopeny nebo oto�eny tak, aby nep�esahovaly obrys plavidla. Kotevní 
lana nebo �et�zy nesm�jí voln� viset z paluby. Jsou-li plavidla vle�ena 
t�sn� za sebou, nese kotvy pouze poslední plavidlo vleku.  

B) na regulovaném úseku Labe:  

a) u vle�ných sestav plujících proti proudu: 



i) do vodního stavu 300 cm na vodo�tu v Ústí nad Labem - jedna 
kotva na p�ídi a jedna na zádi každého vle�eného plavidla, pokud 
vle�ná lana jsou delší než 25 m. Jsou-li plavidla vle�ena t�sn� za 
sebou, nese pouze první vle�ená jednotka nejt�žší p�ední kotvu a 
poslední plavidlo jednu kotvu na zádi, 

ii) p�i vodním stavu vyšším než 300 cm na vodo�tu v Ústí nad Labem 
- další kotva na p�ídi prvního vle�eného plavidla. V p�ípad�, že 
jsou vle�ná lana delší než 25 m, nese každé plavidlo vleku ješt� 
druhou p�ední kotvu, 

b) u vle�ných sestav plujících po proudu jedna p�ední kotva a dv� zadní 
kotvy na všech vle�ených plavidlech.  

6) Pravidla pro klasifikaci a stavbu lodí vnitrozemské plavby �ást III - za�ízení,  

 

�l. 9.10 

Zajišt �ní stojících plavidel (k �l. 7.08) 

1. Na labsko-vltavské vodní cest� stojí plavidla mimo plavební dráhu v p�ípad�, kdy 
stojí v úseku ozna�eném plavebními znaky, vyjad�ujícími rozsah a zp�sob stání.  

2. Hlídku na plavidle stanoví jeho v�dce, dohled na stojící plavidla je povinen zajistit 
jejich provozovatel.  

3. O zp�sobu zajišt�ní plavidel s uvedením jmen odpov�dných osob vede v�dce 
plavidla (provozovatel) záznam, který je povinen na požádání p�edložit orgán�m 
Státní plavební správy.  

 

�l. 9.11 

Zákaz nebo omezení koupání (k �l. 6.37) 

1. V zájmu bezpe�nosti a plynulosti plavebního provozu je koupání zakázáno:  

a) 100 m na ob� strany od most�, p�ístavních m�stk� ve�ejné lodní dopravy, 
p�ekladiš	 a vjezd� do p�ístav� nebo splavných p�ítok� a míst ozna�ených 
pro stání plavidel, pokud Státní plavební správa nestanovila jinak, 

b) v plavebních komorách a jejich obvodech, 

c) v trasách p�ívoz�, 

d) ve vyzna�ených uzav�ených vodních plochách.  

2. Koupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpe�nost a 
plynulost plavby, zejména:  

a) nesm�jí plavat do dráhy p�ibližujícího se plavidla, 

b) musí zachovat vzdálenost minimáln� 50 m od boku plavidla, které není 
malým plavidlem, 

c) musí zachovat vzdálenost minimáln� 10 m od boku malého plavidla s 
vlastním pohonem, 

d) musí zachovat vzdálenost minimáln� 3 m od boku ostatních plavidel.  



3. Ustanovení tohoto �lánku se vztahuje rovn�ž na plavání s použitím nafukovacích 
lehátek nebo pomocí jiných p�edm�t�.  

 

�l. 9.11a 

�innost osob zabývajících se potáp �ním a vztah plavidel v ��i nim (k �l. 6.37) 

1. Je zakázáno vplouvat do vodní plochy vyzna�ené na b�ehu signálními znaky 
A.1a, dopln�nými na hladin� žlutými bójemi, které nesou ty� s tuhou �ervenou 
vlaje�kou ve tvaru trojúhelníku.  

2. Všechna plavidla musí zachovat vzdálenost 25 m od bóje, která nese signální 
znak A.1a.  

 

 
A.1.a 

 

�l. 9.12 

Obecná ustanovení pro p �epravu cestujících 

1. Plavidl�m, která nejsou ur�ena pro p�epravu cestujících, je užívání p�ístavních 
m�stk� osobní lodní dopravy zakázáno.  

2. Plavidla ur�ená pro p�epravu cestujících, která jsou obsazena, nesm�jí plout v 
bo�n� svázané sestav�, nesm�jí být vle�ena ani vléci jiná plavidla. Nesm�jí být 
použita v tla�né sestav�, pokud k takovému druhu spojení nejsou ur�ena.  

 

�l. 9.13 

Ochrana vodních cest 

V úseku Labe mezi St�ekovem �. km 69,20 a H�enskem �. km 109,27 je kotvení 
zásadn� zakázáno. Na ur�ených kotvištích sm�jí být kotvy hozeny teprve poté, kdy 
rychlost plavby byla znateln� zpomalena zp�tným chodem nebo sakovacím �et�zem. 
Sakování na kotvách je zakázáno.  

 

�l. 9.14 

Ponorové znaky p �evozních lodí (k �l. 2.04) 

U p�evozních lodí je ponorovým znakem pás o ší�ce 5 cm a délce 2 m, provedený 
sv�tlou barvou (bílou nebo �ervenou). U d�ev�ných p�evozních lodí se vyzna�í tento 
ponorový znak d�ev�nou latí, u ocelových p�evozních lodí p�iva�eným plochým 
ocelovým pásem anebo nát�rem na vn�jším boku plavidla. Spodní okraj ponorového 
znaku se musí krýt s vodoryskou nejv�tšího p�ípustného ponoru, která se vyzna�í na 
d�ev�ných p�evozních lodích vypálením znaku kovovým �ty�hranným razidlem o 



rozm�rech 5 cm x 5 cm, obsahujícím písmena CS a NPP (nejv�tší p�ípustný ponor) a 
vypálením hrany vyzna�ující tuto vodorysku. Krom� této zna�ky se vypálí na vnit�ní 
stran� lodního boku, a to na míst� dob�e viditelném, údaj o nejvyšším p�ípustném 
zatížení plavidla (�íslicemi a zkratkou "os" nebo "t" podle toho, k jakému ú�elu je 
plavidlo používáno). U ocelových p�evozních lodí se vodoryska nejv�tšího 
p�ípustného ponoru vyzna�í vyražením šesti d�lk� vzdálených od sebe 1 cm a 
vyražením znaku obsahujícího ozna�ení Státní plavební správy ve zkratkách. Krom� 
toho se vyzna�í razidlem obdobn� jako u d�ev�ných p�evozních lodí údaj o nejv�tším 
p�ípustném zatížení.  

 

�l. 9.15 

Zvláštní signalizace jednotliv � plujících plavidel, vle �ných  
a tla�ných sestav za plavby 

1. Každé plavidlo musí nést za plavby na p�ídi ve výšce nejmén� 4 m vlajku 
provozovatele; tla�ná sestava, která vle�e, musí být za dne ozna�ena krom� 
uvedené vlajky také válcem podle �l. 3.29.  

2. Provozovatel plavidla je povinen provedení vlajky podle odst. 1 p�edem projednat 
se Státní plavební správou.  

3. Ustanovení tohoto �lánku se nevztahuje na plovoucí stroje, p�evozní lod� a malá 
plavidla.  

 

�l. 9.16 

Dorozumívání mezi plavidly vleku 

1. Vle�ené jednotky se dorozumívají s remorkérem za dne pomocí vlajky 
provozovatele. Je-li:  

a) vytažena na vrcholu st�žn�, m�že remorkér plout plnou silou, 

b) vytažena v polovici st�žn�, m�že remorkér plout jen polovi�ní silou, 

c) spušt�na, remorkér má ihned zastavit chod stroj�; tento signál se smí 
používat jen v nutném p�ípad�.  

2. V noci se dorozumívají vle�ené jednotky s remorkérem pomocí vrcholového 
sv�tla na st�žni obdobn� jako vlajkou. Sv�tlo spušt�né podle odst. 1 písm. c) 
musí z�stat viditelné.  

3. Signály dané n�kterou z vle�ených jednotek musí být neprodlen� p�edávány 
remorkéru, a to postupn� prost�ednictvím jednotek plujících p�ed ní.  

4. P�i odplouvání smí vle�ená jednotka vytáhnout vlajku nebo sv�tlo teprve tehdy, 
když tak u�inila jednotka za ní.  

 

�l. 9.17 

Sestavování vle �ných, tla �ných a bo �n� svázaných sestav (k �l. 1.06) 

1. Na Vltav� a na kanalizovaném úseku Labe pro vle�né sestavy platí:  

A) pro plavbu proti proudu:  



a) Praha (Holešovice) �. km 46,00 až Slapy (T�ebenice) �. km 91,40 a 
M�lník �. km 0,00 až Chvaletice �. km 102,50 sm�jí být vle�ena pouze 
dv� plavidla za sebou, 

b) St�ekov �. km 68,70 až Praha (Holešovice) �. km 46,00 sm�jí ve zdržích 
plout vleky nejvýše se �ty�mi jednotkami v záv�su a jsou-li jednotky 
seskupeny bo�n�, až do celkové ší�ky 22 m. V plavebních kanálech 
vedoucích k plavebním komorám a v laterárním kanálu Vra�any - Ho�ín 
nesm�jí plout plavidla bo�n� seskupena, je-li celková ší�e seskupení 
v�tší než 10,60 m,  

B) pro plavbu po proudu:  

a) Slapy (T�ebenice) �. km 91,40 až Praha (Velká Chuchle) �. km 61,70 smí 
být vle�eno pouze jedno plavidlo, 

b) Praha (Velká Chuchle) �. km 61,70 až Praha (Holešovice) �. km 46,00 
sm�jí být vle�ena pouze dv� plavidla za sebou, 

c) Praha (Holešovice) �. km 46,00 až St�ekov �. km 68,70 p�i vodním 
pr�toku 250 m3/s a vyšším v profilu vodo�tu Praha a p�i vodním stavu 
275 cm a vyšším na vodo�tu v M�lníku sm�jí vleky plout nejvýše se 
dv�ma jednotkami v záv�su; p�i vodních stavech nižších platí pro plavbu 
ve zdržích táž podmínka jako v ustanovení odst. 1 písm. A)b) s 
p�ihlédnutím k �l. 1.04, 

d) Chvaletice �. km 102,50 až M�lník �. km 0,00 smí být vle�eno pouze 
jedno plavidlo.  

2. Na regulovaném úseku Labe mezi St�ekovem �. km 69,20 a H�enskem �. km 
109,27 pro vle�né sestavy platí:  

A) pro plavbu proti proudu: plavidla sm�jí plout seskupena jen za sebou do 
nejv�tší délky záv�su 350 m.  

B) pro plavbu po proudu: do vodního stavu 275 cm na vodo�tu v Ústí nad 
Labem sm�jí plout vleky nejvýše se dv�ma jednotkami v záv�su za sebou; 
p�i vodním stavu vyšším sm�jí být dv� jednotky vle�eny bu� za sebou nebo 
vedle sebe, pokud celková ší�e bo�n� svázané skupiny není v�tší než 22 m. 
P�i proplouvání úžinou, tvo�enou železni�ním mostem v D��ín� �. km 94,90 
až 95,30, p�i vodním stavu do 275 cm na vodo�tu v Ústí nad Labem sm�jí 
plout v záv�su nejvýše dv� jednotky za sebou; p�i vyšším vodním stavu jen 
jedna jednotka.  

3. Na Vltav� a kanalizovaném úseku Labe pro jednotliv� plující plavidla a tla�né 
sestavy platí:  

A) pro plavbu proti i po proudu:  

a) v úseku Slapy (T�ebenice) �. km 91,40 až Praha (Jirásk�v most) �. km 
54,30 sm�jí plout plavidla nebo tla�né sestavy do celkové délky 110 m a 
ší�ky 11,50 m, 

b) v úseku Praha (Jirásk�v most) �. km 54,30 až M�lník �. km 0,00 sm�jí 
plout plavidla nebo tla�né sestavy do celkové délky 110 m a ší�ky 10,60 
m, 



c) v úseku Chvaletice �. km 102,50 až M�lník �. km 0,00 sm�jí plout plavidla 
nebo tla�né sestavy do celkové délky 84 m a ší�ky 11,50 m, 

d) v úseku M�lník �. km 0,00 až St�ekov �. km 68,70 sm�jí plout plavidla nebo 
tla�né sestavy do celkové délky 135 m a ší�ky 10,60 m; p�i plavb� po 
proudu p�i vodním stavu 250 cm a vyšším na vodo�tu v Ústí nad Labem 
nesmí v obvodu plavební komory Lovosice p�ekro�it plavidla nebo tla�né 
sestavy rozm�r 85 m x 10,60 m, 

e) v úseku M�lník �. km 0,00 až Lovosice �. km 49,29 sm�jí ve zdržích plout 
bo�n� svázané sestavy do celkové ší�ky 22 m, 

f) ve zdrži st�ekovského jezu sm�jí plout tla�né sestavy do celkové délky 169 
m a ší�ky 12,40 m nebo do celkové délky 135 m a ší�ky 22 m.  

4. Na regulovaném úseku Labe St�ekov �. km 69,20 až H�ensko �. km 109,27 pro 
jednotliv� plující plavidla a tla�né sestavy platí:  

A) pro plavbu proti proudu:  

a) v úseku H�ensko �. km 109,27 až St�ekov �. km 69,20 sm�jí plout plavidla 
a tla�né sestavy do celkové délky 110 m a ší�ky 12,40 m a od vodního 
stavu 275 cm a vyššího na vodo�tu v Ústí nad Labem, v bo�ním spojení 
do celkové ší�ky 22 m, vyjma úžiny tvo�ené železni�ním mostem v 
D��ín�, kde nesmí celková ší�ka p�ekro�it 12,40 m; tla�né sestavy do 
celkové délky 145 m a ší�ky 12,40 m sm�jí plout bez zvláštních omezení, 
musí být však vybaveny provozuschopným akustickým spojením mezi 
p�ídí sestavy a kormidelnou, 

b) tla�ná sestava do celkové délky 110 m a ší�ky 12,40 m m�že proti 
proudu sou�asn� vléci pouze jednu jednotku, pokud je tla�ný remorkér 
vybaven i vle�ným za�ízením; v�tším tla�ným sestavám je vle�ení 
zakázáno.  

B) pro plavbu po proudu:  

a) v úseku St�ekov �. km 69,20 až H�ensko �. km 109,27 sm�jí plout plavidla 
a tla�né sestavy do celkové délky 110 m a ší�ky 12,40 m, 

b) plavba plavidel a tla�ných sestav v�tších než je uvedeno pod písm. a), 
jejichž délka však nep�esahuje 145 m a ší�ka 12,40 m, se povoluje jen za 
podmínek p�edem stanovených jednotlivým provozovatel�m plavby 
Státní plavební správou. T�mto sestavám je vle�ení zakázáno.  

 

�l. 9.18 

Ponory plavidel (k �l. 1.06) 

Ponory plavidel nesm�jí p�esahovat tyto hodnoty:  

a) na Vltav� v úseku Slapy (T�ebenice) �. km 91,40 až Praha (Mod�any) �. km 64,00 
- 1,20 m, 

b) na Vltav� v úseku Praha (Mod�any) �. km 64,00 až M�lník �. km 0,00 a na 
Berounce od soutoku s Vltavou do �. km 1,25 - 1,80 m, 

c) na Labi v úseku Chvaletice �. km 102,50 až M�lník �. km 0,00 - 2,10 m, 



d) na Labi v úseku M�lník �. km 0,00 až St�ekov �. km 68,70 - 2,00 m, v úseku 
M�lník �. km 0,00 až Lovosice �. km 49,29 p�i vodním pr�toku 150 m3/s a vyšším 
v profilu vodo�tu M�lník - 2,10 m, 

e) na Labi v úseku St�ekov �. km 69,20 až H�ensko �. km 109,27 nesm�jí v 
jednotlivých úsecích vodní cesty ponory plavidel p�esahovat ú�edn� stanovené 
hodnoty, 

f) motorová nákladní plavidla a tla�né sestavy s vrtulovým pohonem, které plují 
proti proudu z H�enska do St�ekova s ponorem, který je stejný nebo menší 
nejvýše o hodnotu 14 cm než ú�edn� stanovený ponor, musí být vle�eny. Vlastní 
strojní pohonné za�ízení sm�jí vle�ená plavidla použít pouze pro zajišt�ní 
ovladatelnosti plavidla.  

 

�l. 9.19 

Podjezdné výšky (k �l. 1.06) 

S ohledem na sv�tlé výšky stávajících most� a lávek nesm�jí mít plavidla plující na 
níže uvedených vodních cestách nejvyšší pevný bod (nejvyšší pevný bod lodní 
konstrukce, kterou nelze b�žnými prost�edky na plavidle rozebrat a znovu sestavit) 
nad hladinou vody výše než:  

a) 4,50 m na Vltav� v úseku Slapy (T�ebenice) až M�lník v�etn� laterárního kanálu 
Vra�any - Ho�ín p�i nejvyšší plavební hladin�; pro plavební komory Ho�ín platí 
tato hodnota pouze do vodního stavu 2,80 m na vodo�tu v M�lníku, 

b) 3,70 m na kanalizovaném Labi v úseku Chvaletice až M�lník p�i nejvyšší 
plavební hladin�, 

c) 6,50 m na kanalizovaném Labi v úseku M�lník až St�ekov p�i nejvyšší plavební 
hladin�, 

d) 6,50 m na regulovaném Labi v úseku St�ekov až H�ensko p�i nejvyšším 
plavebním stavu 5,40 m na vodo�tu v Ústí nad Labem.  

 

�l. 9.20 

Dopl�ující ustanovení o proplouvání objekty plavebních k omor (k �l. 6.28 a 
6.29) 

1. Ustanovení o proplavování plavidel a jejich sestav se vztahuje na celý obvod 
plavebních komor. K obvodu plavebních komor pat�í krom� vlastního 
proplavovacího za�ízení (plavební komory) také vodní plochy nad a pod 
plavebními komorami až k míst�m, kde kon�í za�ízení k vyvazování plavidel 
(pacholata, vázací kruhy, úvazové piloty - dalby).  

2. Plavidla �ekající na vplutí nesm�jí uzavírat plavební dráhu a sm�jí zaujmout 
místo jen v jedné ší�ce za sebou co nejblíže b�ehu. Plavidla musí po vplutí do 
plavební komory zaujmout v ní takové místo, aby nep�ekážela p�i vplouvání a 
využití prostoru plavební komory plavidl�m, která za nimi následují. Zejména 
poslední plavidlo (z horní vody) musí vplout tak daleko, aby p�i vypoušt�ní vody z 
plavební komory nemohlo nasednout na záporník. Plavidla, která následují, musí 
plavidl�m p�ed nimi ponechat �as a možnost k tomu, aby se v plavební komo�e 
srovnala a vyvázala.  



3. K vázání plavidel v plavebních komorách se nesmí používat lan ze syntetických 
vláken, vyjma lan polypropylenových.  

4. Po dobu proplavování plavební komorou musí být posádka rozmíst�na na 
plavidle tak, aby mohla povolovat nebo zkracovat vázací lana. V�dce plavidla 
musí být v pohotovosti na svém stanovišti v kormideln� nebo její bezprost�ední 
blízkosti a zabezpe�ovat plynulé proplavování.  

5. Vle�né sestavy sm�jí vyplout z plavební komory jen s krátkými vle�nými lany, 
která nesm�jí být uvázána napevno. Posádka plavidla p�izp�sobuje úvaz a délku 
lana pot�ebám situace tak, aby nedošlo k poškození plavidel a objekt�.  

6. Plavidla vyplouvající proti proudu nesm�jí p�istát na místech pro �ekání 
poproudních plavidel a naopak.  

7. V�dci plavidel, jejichž p�iplutí bylo ohlášeno nejbližší p�íští plavební komo�e, 
avšak v plavb� k ní nepokra�ují, musí to oznámit obsluze plavební komory p�i 
odbavení.  

8. Plavidla lze proplavovat zpravidla jen ve stanovených provozních hodinách, pop�. 
podle grafikonu plavby. Mimo provozní hodiny se proplavuje jen, pokud to 
p�ipouští plavební vyhláška.  

9. V plavebních komorách je zakázáno:  

a) stání plavidel p�es noc nebo na delší dobu, 

b) samostatná obsluha provozních za�ízení plavební komory �leny lodních 
posádek, 

c) vystupování a nastupování cestujících na plavidla, výjimku m�že povolit 
obsluha plavební komory, 

d) používat okovaných bidel a há�k� k odstrkování plavidel.  

10. Malá plavidla se proplavují, pokud nemohou použít zvláštních pro n� ur�ených 
za�ízení, jen ve skupinách (nejmén� 5 plavidel) nebo spole�n� s jinými plavidly 
nebo v ur�itých provozních hodinách, pokud jsou pro tento ú�el stanoveny.  

11. P�ednostn� se proplavují v níže uvedeném po�adí p�ed jinými plavidly než t�mi, 
která jsou uvedena v �l. 6.29:  

a) osobní lod� plující podle jízdního �ádu, 

b) jiné osobní lod� s cestujícími na palub�, jsou-li ohlášeny nejmén� jednu 
hodinu p�ed proplavením.  

 

�l. 9.21 

Omezení, pop �. zákaz plavby p �es jezy (k �l. 6.27) 

1. Na vodních cestách kategorie I je plavba p�es jezy a jejich propustmi zásadn� 
zakázána; Státní plavební správa m�že v jednotlivých p�ípadech (stavební 
�innost a údržba, sportovní závody, výcvik apod.) povolit výjimku jak ze zákazu 
plavby p�es jez, tak i ze zákazu vplutí do vyzna�ené uzav�ené vodní plochy nad a 
pod jezem.  

2. Na ostatních vodních cestách v �eské republice sm�jí malá plavidla plout p�es 
jezy nebo jejich propustmi se souhlasem správce p�íslušné vodní cesty.  



 

�l. 9.22 

Užívání uzav �ených št �rkoviš � 

1. Na uzav�ených št�rkovištích, vyjmutých z ve�ejného užívání, jsou provozovatelé 
t�žby povinni u�init opat�ení, aby nepovolaní nem�li na n� p�ístup.  

2. Státní plavební správa m�že ud�lit souhlas k plavb� na t�ch št�rkovištích nebo 
jejich �ástech, kde t�žení již skon�ilo a stanovit p�itom podmínky k zajišt�ní 
bezpe�nosti plavby. Pokud se na �ásti št�rkovišt� t�ží, dojedná Státní plavební 
správa s provozovatelem t�žby zp�sob vyzna�ení té �ásti št�rkovišt�, která se 
pro ve�ejné užívání nepovoluje.  

 

�l. 9.23 

Ur�ení plavební dráhy na uzav �ených št �rkovištích (k �l. 6.01) 

Na uzav�ených št�rkovištích, kde není patrný p�ítok a odtok vody (sm�r proudu), 
ur�uje se pro ú�ely vyty�ení plavební dráhy plavebními znaky sm�r od vykládky k 
bagru za protiproudní.  

 

�l. 9.24 

Vyty�ení plavební dráhy na uzav �ených št �rkovištích (k �l. 5.01 a 5.02) 

1. Na št�rkovištích s t�žbou a dopravou št�rkopísku musí být plavební dráha 
vyzna�ena v plánu otvírky, p�ípravy a dobývání; musí v n�m být uvedeny 
plavební hloubky, plavební p�ekážky a použité plavební znaky.  

2. Provozovatel t�žby na št�rkovištích je povinen provád�t a udržovat znakování 
plavební dráhy a plavebních p�ekážek; podle nastalých zm�n musí provád�t 
korekce v plánu dobývání a tomu p�izp�sobovat plavební znakování.  

 

�l. 9.25 

Uložení lodních listin (k �l. 1.10) 

Lodní listiny p�edepsané tímto �ádem mohou být na uzav�ených št�rkovištích 
uloženy v provozní kancelá�i provozovatele t�žby.  

 

�l. 9.26 

Dezinfekce 

1. Má-li se na plavidle provád�t dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace (dále jen 
dezinfekce) podle pokyn� hygienickoepidemiologické služby, musí to v�dce 
plavidla p�edem oznámit Státní plavební správ�. Plavidlo musí zaujmout takové 
místo na vodní cest�, aby stálo co nejdále od jiných plavidel a obytných budov, 
pokud mu Státní plavební správa místo stání neur�í.  



2. Plavidlo, které p�i dezinfekci m�že ohrozit zdraví a životy lidí, musí být za dne na 
míst� viditelném ze všech stran ozna�eno žlutou vlajkou s �ernou lebkou a 
zk�íženými hnáty, v noci musí být tato vlajka osv�tlena. U plavidla, na n�mž se 
provádí dezinfekce, je stání zakázáno.  

  



223/1995 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 14. zář́ı 1995

o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodnı́ch

cestách

Ministerstvo dopravy stanov́ı podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen
”zákon”):

§ 1
P̌redmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává př́ıslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel podléhaj́ıćıch evidenci a plovoućıch těles,
s výjimkou plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, š́ı̌rky a ponoru je menš́ı než
100 m3, jde-li o

1. malá plavidla, s délkou trupu menš́ı než 20 m,

2. převozńı lodě určené k přepravě nejvýše 12 cestuj́ıćıch, nebo

3. plovoućı zař́ızeńı s délkou menš́ı než 20 m,

b) zp̊usob vedeńı evidence plavidel v plavebńım rejstř́ıku,

c) plavidla, jejichž technickou zp̊usobilost ověřuje odborná komise,

d) postup při prováděńı technické prohĺıdky, organizačńı zabezpečeńı technické prohĺıdky, složeńı
odborné komise, slib člena odborné komise, zp̊usob jednáńı odborné komise a jej́ı činnost při
prováděńı technické prohĺıdky plavidla,

e) postup při prováděńı pravidelné technické prohĺıdky a jej́ı rozsah,

f) rozsah a podmı́nky pojǐstěńı odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,

g) určená technická zař́ızeńı na plavidlech podléhaj́ıćı dozoru, rozsah odborné zp̊usobilosti
a ostatńı podmı́nky k źıskáńı oprávněńı osob zp̊usobilých k prováděńı jejich technických
prohĺıdek a zkoušek,

h) vzor osvědčeńı plavidla,

i) plavebńı zóny, pro něž se schvaluje technická zp̊usobilost plavidla, znaky jednotlivých druh̊u
plavidel a podmı́nky bezpečného provozu plavidla nepodléhaj́ıćıho evidenci,

j) počet a odborné složeńı člen̊u posádky pro jednotlivé druhy plavidel,

k) plavidla, u nichž muśı být provedeno cejchováńı, a podmı́nky pro jeho provedeńı a pro jeho
postup, a

1



l) druhy plavidel, která muśı být opatřena nákladovými značkami a ponorovými stupnicemi,
náležitosti nákladových značek a ponorových stupnic pro jednotlivé druhy plavidel a zp̊usob
jejich umı́stěńı na plavidle a lodńı listiny, kterými muśı být plavidlo vybaveno, a údaje do
nich zaznamenávané.

§ 1a
Plavebnı́ zóny vodnı́ch cest

(K § 9 odst. 6 zákona)

(1) Vnitrozemské vodńı cesty jsou zařazeny do plavebńıch zón 1 až 4 s ohledem na jejich plavebně
provozńı podmı́nky, jimž muśı vyhovovat konstrukce, technická a provozńı zp̊usobilost plavidel
stanovených touto vyhláškou, která jsou na nich provozována.

(2) Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel jsou stanoveny v př́ıloze č. 1 k této
vyhlášce.

(3) Zařazeńı vodńıch cest České republiky do jednotlivých plavebńıch zón je uvedeno v př́ıloze
č. 2 k této vyhlášce.

§ 2
Znaky jednotlivých druhů plavidel

(k § 9 odst. 1 zákona)

(1) Jednotlivé druhy plavidel tvoř́ı

a) lodě, které se dále rozděluj́ı na

1. osobńı lodě,

2. nákladńı motorové lodě,

3. tankové motorové lodě,

4. remorkéry,

5. vlečné čluny,

6. tlačné čluny,

7. převozńı lodě,

8. speciálńı lodě,

b) plovoućı stroje,

c) plovoućı zař́ızeńı,

d) jiná ovladatelná plovoućı tělesa (dále jen ”plovoućı těleso”).

(2) Základńım znakem lodě je jej́ı určeńı pro

a) dopravu osob, náklad̊u nebo nesených zař́ızeńı,

2



b) dopravu jiných plavidel vlečeńım, tlačeńım nebo bočńım vedeńım, nebo

c) jiné účely spojené s opakovaným přemı́st’ováńım po vodńı cestě.

(3) Dı́lč́ımi znaky některých druh̊u lod́ı jsou dále

a) rozlǐsitelná př́ıd’ a zád’ lodi a jej́ı vybaveńı kormidelńım nebo jiným zař́ızeńım k jej́ımu ovládáńı
při plavbě; tyto znaky nemuśı splňovat tlačné čluny,

b) u osobńı lodě jej́ı určeńı pro dopravu v́ıce než 12 cestuj́ıćıch; za cestuj́ıćıho se nepovažuje člen
posádky plavidla včetně v̊udce plavidla,

c) u remorkéru jeho určeńı pouze k vlečeńı, tlačeńı nebo bočńımu vedeńı plavidel v sestavě
plavidel,

d) u převozńı lodě jej́ı určeńı k dopravě cestuj́ıćıch, nákladu a vozidel z jednoho břehu vodńı
cesty na druhý, která je součást́ı př́ıvozu navazuj́ıćıho na pozemńı komunikaci a nahrazuj́ıćıho
přemostěńı vodńı cesty,

e) u speciálńı lodě jej́ı určeńı k jiným účel̊um než k dopravě osob či náklad̊u nebo k vlečeńı či
tlačeńı v sestavě plavidel stanoveným v lodńım osvědčeńı; speciálńı lod’ je např. požárńı lod’,
potápěčská lod’, vyměřovaćı lod’, rybářská lod’, ledoborec, lod’ pro vojenské účely apod.

(4) Základńım znakem plovoućıho stroje je jeho vybaveńı mechanickým zař́ızeńım pro práci na
vodńı cestě nebo v př́ıstavu. Plovoućım strojem je např. plovoućı bagr, plovoućı jeřáb, plovoućı
čerpaćı stanice, plovoućı beranidlo apod.

(5) Základńım znakem plovoućıho zař́ızeńı je, že neńı vybaveno vlastńım strojńım pohonem ani
zař́ızeńım pro své ovládáńı při plavbě a je zpravidla vyvázané nebo jinak upevněné na stálém
stanovǐsti. Plovoućım zař́ızeńım je např. plovoućı př́ıstavńı můstek, plovoućı dok, plovoućı garáž,
plovoućı plovárna, botel apod.

(6) Základńım znakem plovoućıho tělesa je to, že jako předmět nebo pevné seskupeńı předmět̊u
je schopné ovladatelně plout na hladině, přičemž neńı lod́ı, plovoućım zař́ızeńım ani plovoućım
strojem.

§ 3
Technické požadavky na bezpečnost provozu jednotlivých druhů plavidel

(K § 10 odst. 2 zákona)

(1) Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel upravené touto vyhláškou a postup při
prováděńı technické prohĺıdky jsou uvedeny v př́ıloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Plovoućı zař́ızeńı,

a) jehož délka je 20 m a v́ıce a jehož objem vyjádřený jako součin délky, š́ı̌rky a ponoru je
100 m3 a v́ıce, může být provozováno na vodńı cestě, jestliže s ohledem na účel a zp̊usob
použit́ı přiměřeně splňuje požadavky stanovené v př́ıloze č. 1 k této vyhlášce,

b) jehož rozměry jsou menš́ı než uvedené v ṕısmeni a), může být provozováno na vodńı cestě,
jestliže s ohledem na účel a zp̊usob použit́ı přiměřeně splňuje požadavky stanovené ve vyhlášce
o vedeńı rejstř́ıku malých plavidel a zp̊usobilosti malých plavidel k provozu na vodńıch cestách.
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§ 3a
Rovnocennost

(1) Na plavidle mohou být použ́ıvána jiná technická řešeńı než technická řešeńı uvedená v př́ıloze
č. 1 této vyhlášky, pokud jsou Evropskou komiśı uznána za rovnocenné.

(2) K vystaveńı prozat́ımńıho osvědčeńı plavidla neńı rozhodnut́ı o rovnocennosti podle odstavce
1 nezbytné. Plavebńı úřad uvědomı́ Evropskou komisi ve lh̊utě jednoho měśıce od vystaveńı pro-
zat́ımńıho osvědčeńı plavidla, přičemž uvede název a ENI plavidla, druh odchylky a stát, v němž
je plavidlo registrováno nebo v němž má sv̊uj domovský př́ıstav.

(3) Plavebńı úřad může na základě konzultace s Evropskou komiśı vystavit osvědčeńı plavi-
dla za účelem zkoušek a na omezenou dobu určitému plavidlu s novým technickým vybaveńım,
které se odchyluje od požadavk̊u př́ılohy č. 1 této vyhlášky, zajǐst’uje-li toto vybaveńı rovnocennou
bezpečnost.

(4) Údaje podle odstavc̊u 1 a 2 se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla a je o nich informována Evropská
komise.“.

§ 4
Plavidla podléhaj́ıcı́ ově̌rovánı́ technické způsobilosti odbornou komiśı

(K § 10 odst. 3 zákona)

Ověřováńı technické zp̊usobilosti plavidel odbornou komiśı ustavenou plavebńım úřadem
podléhaj́ı plavidla, u nichž jsou požadavky na bezpečnost jejich provozu včetně vybaveńı stanovené
touto vyhláškou, s výjimkou

a) plovoućıch těles, nebo

b) plavidel uvedených v § 2 odst. 1 ṕısm. a) až c), která maj́ı platné osvědčeńı plavidla vydané
podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně nebo platné osvědčeńı plavidla vy-
dané v jiném členském státě Evropské unie, nebo jiném smluvńım státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Odborná komise a jej́ı činnost

§ 4a

(K § 10 odst. 3 zákona)

(1) Odborná komise muśı být složena tak, aby sestávala alespoň z jednoho zaměstnance pla-
vebńıho úřadu, jednoho odborńıka na konstrukci plavidel a jejich strojńıch zař́ızeńı a jednoho
odborńıka v oblasti plavby; plavebńı úřad přitom může ustavit členem odborné komise i daľśı
odborńıky.

(2) Ze člen̊u odborné komise jmenuje plavebńı úřad předsedu odborné komise.

(3) Odborńık na konstrukci plavidel a jejich strojńıch zař́ızeńı muśı mı́t minimálně středńı
vzděláńı s maturitńı zkouškou v oboru vzděláńı stroj́ırenstv́ı a stroj́ırenská výroba2b) a praxi ale-
spoň 5 let v oblasti technické zp̊usobilosti plavidel uvedených v § 4. Odborńık v oblasti plavby muśı
být držitelem pr̊ukazu zp̊usobilosti v̊udce plavidla, které neńı malým plavidlem.
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(4) Funkce člena odborné komise vzniká složeńım slibu před plavebńım úřadem. Slib člena komise
zńı:

”
Slibuji, že budu při činnosti člena odborné komise dodržovat právńı předpisy, že budu tuto

činnost vykonávat nezávisle a nestranně podle svého nejlepš́ıho vědomı́.“ Slib je složen, jestliže po
přečteńı slibu prohláśı člen odborné komise

”
Tak slibuji.“ a podeṕı̌se se na záznamu o složeńı slibu.

V ṕısemném záznamu o složeńı slibu muśı být uvedeno datum složeńı slibu. Odmı́tnut́ı složit slib
nebo složeńı slibu s výhradou má za následek, že funkce člena odborné komise nevznikne.

§ 4b

(1) Odborná komise ověřuje technickou zp̊usobilost plavidla na žádost vlastńıka nebo provozo-
vatele plavidla. Podkladem pro ověřeńı technické zp̊usobilosti plavidla je vždy posudek zpracovaný
jej́ım členem, který je odborńık na konstrukci plavidel a jejich strojńıch zař́ızeńı. V př́ıpadě, že
ověřeńı technické zp̊usobilosti plavidla vyžaduje též provedeńı plavebńı zkoušky, účastńı se této
zkoušky odborńık v oblasti plavby.

(2) V př́ıpadě pověřeńı právnické osoby prováděńım technické prohĺıdky plavidel uvedených v §

4 podle § 10 odst. 4 zákona (dále jen
”
pověřená právnická osoba“) provád́ı technickou prohĺıdku

plavidel tato právnická osoba. V tomto př́ıpadě se technické prohĺıdky plavidla účastńı nejméně
jeden člen odborné komise. Ustanoveńı věty třet́ı odstavce 1 plat́ı obdobně. Doklad o provedené
technické prohĺıdce plavidla a jej́ıch výsledćıch předkládá pověřená právnická osoba odborné komisi.
Tento doklad je podkladem pro rozhodováńı odborné komise.

(3) Plavidlo se k technické prohĺıdce přistav́ı bez nákladu, vyčǐstěné a vybavené v souladu
s technickými požadavky na bezpečnost. V rámci prováděńı technické prohĺıdky plavidla muśı
být umožněno prohlédnout části lodńıho trupu nebo zař́ızeńı, která nejsou př́ımo př́ıstupná nebo
viditelná.

(4) Ten kdo provád́ı technickou prohĺıdku je oprávněn v př́ıpadě potřeby požadovat prove-
deńı technické prohĺıdky na suchu, plavebńı zkoušku, předložeńı daľśıch dokument̊u uvedených
v př́ıloze č. 1 této vyhlášky, atest̊u, posudk̊u a potvrzeńı nebo součinnost daľśıch specializovaných
odborńık̊u. Při ověřováńı technické zp̊usobilosti plavidla nezkoumá odborná komise ani pověřená
právnická osoba skutečnosti ověřené platnou technickou prohĺıdkou provedenou v jiném členském
státě Evropské unie nebo jiném smluvńım státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace; to neplat́ı, má-li odborná komise nebo pověřená právnická osoba d̊uvodné
pochybnosti o technickém stavu plavidla.

§ 4c

(1) Technická prohĺıdka plavidla před vydáńım osvědčeńı plavidla zahrnuje prohĺıdku na souši. Od
prohĺıdky na souši může být upuštěno, pokud této prohĺıdce již bylo plavidlo podrobeno. V př́ıpadě
daľśı technické prohĺıdky může být požadována prohĺıdka na souši, je-li to nezbytné pro posouzeńı
technické zp̊usobilosti plavidla.

(2) Technická prohĺıdka plavidla před vydáńım osvědčeńı plavidla vybaveného motorem pro
pohon plavidla nebo sestav plavidel nebo v př́ıpadě významných změn pohonného nebo kormi-
delńıho zař́ızeńı zahrnuje provedeńı zkušebńı plavby. Při technické prohĺıdce plavidla mohou být
požadovány i daľśı provozńı zkoušky a jiné podp̊urné doklady.

§ 4d

(1) Technická prohĺıdka plavidla se provád́ı na náklady žadatele.
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(2) Do 5 pracovńıch dn̊u od provedeńı technické prohĺıdky plavidla odbornou komiśı nebo od
předložeńı dokladu o provedené technické prohĺıdce plavidla pověřenou právnickou osobou vydá
odborná komise stanovisko, ve kterém uvede, zda plavidlo splňuje podmı́nky pro schváleńı technické
zp̊usobilosti plavidla; ve zvlášt’ složitých př́ıpadech vydá toto stanovisko do 10 pracovńıch dn̊u.
Odborná komise rozhoduje většinou hlas̊u. Každý člen odborné komise je oprávněn vznášet ṕısemné
námitky týkaj́ıćı se provedeńı technické prohĺıdky plavidla a tyto námitky předkládat předsedovi
odborné komise nejdéle do 2 pracovńıch dn̊u od provedeńı technické prohĺıdky plavidla nebo od
předložeńı doklad̊u uvedených ve větě prvńı; odborná komise projedná uplatněné námitky a přijme
k nim stanovisko.

§ 4e
zrušen

§ 5
Plavidla podléhaj́ıcı́ cejchovánı́

(k § 17 odst. 1 zákona)

(1) Cejchováńı podléhaj́ı všechna plavidla podle § 2 odst. 1, jejichž největš́ı př́ıpustný výtlak
přesahuje 100 m3, s výjimkou plovoućıch zař́ızeńı a plovoućıch těles.

(2) Podmı́nky pro provedeńı cejchováńı a pro jeho postup jsou obsaženy v Řádu pro cejchováńı
lod́ı vnitrozemské plavby, který tvoř́ı př́ılohu č. 5 k této vyhlášce.

§ 6
Vybavenı́ plavidel lodnı́mi listinami

(k § 18 odst. 2 zákona)

(1) Plavidla podléhaj́ıćı evidenci plavidel jsou vybavena lodńımi listinami. Lodńı listiny jsou:

a) lodńı osvědčeńı,

b) lodńı deńık,

c) seznam posádky a cestuj́ıćıch,

d) cejchovńı pr̊ukaz,

e) kniha odběru zaolejovaných vod,

f) lodńı osvědčeńı malého plavidla,

g) osvědčeńı plovoućıho zař́ızeńı,

h) zvláštńı povoleńı k provozu plavidla,

i) revizńı kniha parńıch kotl̊u,

j) revizńı kniha tlakových nádob,
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k) povoleńı ke zř́ızeńı a provozu radiofonńı stanice,

l) ostatńı listiny (osvědčeńı určených technických zař́ızeńı, listiny týkaj́ıćı se plavby, které jsou
vyžadovány v souladu s mezinárodńımi dohodami, doklady vydávané na základě jiných
předpis̊u, které se vztahuj́ı na plavidla, apod.).

(2) Lodńım osvědčeńım, lodńım deńıkem a seznamem posádky a cestuj́ıćıch, přičemž jako cestuj́ıćı
se uváděj́ı osoby př́ıtomné na plavidle po dobu deľśı než 24 hodin, muśı být vybavena všechna
plavidla podle § 2 odst. 1 podléhaj́ıćı evidenci s výjimkou malých plavidel, plovoućıch zař́ızeńı a
plovoućıch těles. Údaje zapisované do lodńıho deńıku jsou obsaženy v př́ıloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Knihou odběru zaolejovaných vod, ve které př́ıslušná odběrńı mı́sta potvrzuj́ı odběr těchto
vod z plavidla, muśı být vybaveny všechny lodě s vlastńım strojńım pohonem a plovoućı stroje.
Údaje zapisované do knihy zaolejovaných vod jsou obsaženy v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Osvědčeńım plovoućıho zař́ızeńı muśı být vybavena plovoućı zař́ızeńı podléhaj́ıćı evidenci.

(5) Zvláštńım povoleńım k provozu plavidla muśı být vybavena plovoućı tělesa a plavidla podle
§ 2 odst. 1 podléhaj́ıćı evidenci, která nemaj́ı platné lodńı osvědčeńı nebo osvědčeńı plovoućıho
zař́ızeńı.

(6) Revizńı kniha parńıch kotl̊u a revizńı kniha tlakových nádob, včetně platných osvědčeńı
těchto určených technických zař́ızeńı, muśı být vedeny na plavidlech, na kterých jsou tato zař́ızeńı
umı́stěna.

(7) Povoleńı ke zř́ızeńı radiofonńı stanice muśı být k dispozici na plavidle, na kterém jsou zř́ızeny
radiofonńı stanice. Na těchto plavidlech muśı být veden i deńık radiofonńı stanice.

(8) Rozsah vybaveńı ostatńımi lodńımi listinami pro jednotlivé druhy plavidel podle § 2 odst. 1
podléhaj́ıćıch evidenci plavidel urč́ı plavebńı úřad při vydáńı osvědčeńı plavidla.

(9) Lodńı deńık, seznam posádky a cestuj́ıćıch, deńık radiofonńı stanice muśı být vedeny řádně
s t́ım, že vedeńı těchto listin zač́ıná dnem, kdy plavidlo nebo lodńı radiofonńı stanice byly uvedeny
do provozu, a konč́ı dnem, kdy toto plavidlo nebo stanice byly trvale vyřazeny z provozu. Tyto
listiny muśı být uschovány po dobu tř́ı let od posledńıho zápisu.

(10) Ztráta nebo znehodnoceńı lodńı listiny muśı být neprodleně oznámeny orgánu, který listinu
vydal.

§ 7
Lhůty pro pravidelné technické prohĺıdky a vzory osvědčenı́ plavidla

(K § 10 odst. 6 zákona)

(1) Lh̊uta pro podáńı žádosti o provedeńı pravidelné technické prohĺıdky, stanovená ode dne
schváleńı technické zp̊usobilosti plavidla a vydáńı osvědčeńı plavidla nebo od data provedeńı
předchoźı pravidelné technické prohĺıdky, je:

a) 4 roky v př́ıpadě

1. osobńı lodě,

2. tankové motorové lodě,

3. tankového tlačného či vlečného člunu, nebo
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4. plovoućıho zař́ızeńı už́ıvaného jako botel nebo restaurace,

b) 9 let v př́ıpadě

1. nákladńı motorové lodě, s výjimkou tankové motorové lodě uvedené v ṕısmenu a),

2. tlačného či vlečného člunu, s výjimkou tankového člunu uvedeného v ṕısmenu a),

3. remorkéru,

4. převozńı lodě,

5. speciálńı lodě,

6. plovoućıho stroje, nebo

7. plovoućıho zař́ızeńı s výjimkou plovoućıho zař́ızeńı uvedeného v ṕısmenu a),

c) 4 roky v př́ıpadě lodě starš́ı než 30 let, bez ohledu na jej́ı určeńı, nebo

d) 3 roky v př́ıpadě plavidla vyrobeného před 1. lednem 1950.

(2) Vzor Osvědčeńı Společenstv́ı plavidla vnitrozemské plavby je uveden v př́ıloze č. 3 této
vyhlášky, vzor Prozat́ımńıho osvědčeńı Společenstv́ı plavidla vnitrozemské plavby je uveden
v př́ıloze č. 4 této vyhlášky.

§ 8
Plavidla podléhaj́ıcı́ pojǐstěnı́

(k § 19 odst. 1 zákona)

(1) Pojǐstěńı odpovědnosti za škodu z provozu plavidla podléhaj́ı všechny druhy plavidel uve-
dených v § 2 odst.1 s výjimkou

a) vlečných a tlačných člun̊u nedopravuj́ıćıch nebezpečné věci,

b) plovoućıch zař́ızeńı,

c) plovoućıch těles.

(2) Minimálńı limit plněńı, na který muśı být sjednáno pojǐstěńı odpovědnosti za škodu
zp̊usobenou provozem plavidla, čińı

a) 40 000 Kč na jednoho cestuj́ıćıho z celkového počtu cestuj́ıćıch uvedeného v lodńım osvědčeńı
u osobńıch lod́ı a převozńıch lod́ı určených k přepravě v́ıce než 12 cestuj́ıćıch,

b) 2 000 Kč na jeden kilowatt (kW) z celkového výkonu motoru u remorkér̊u uvedeného v lodńım
osvědčeńı,

c) 1 000 Kč na jednu tunu maximálńıho výtlaku u nákladńıch motorových lod́ı, speciálńıch lod́ı
a plovoućıch stroj̊u uvedeného v lodńım osvědčeńı,

d) 1 500 Kč na jednu tunu nosnosti u tankových motorových lod́ı a lod́ı přepravuj́ıćıch ne-
bezpečný náklad uvedené v lodńım osvědčeńı.
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Určená technická zař́ızenı́ na plavidlech

§ 9
Stanovenı́ určených technických zař́ızenı́

(k § 20 odst. 1 zákona)

Určená technická zař́ızeńı na plavidlech jsou:

a) zař́ızeńı tlaková

1. kotle parńı, kotle kapalinové včetně jejich př́ıslušenstv́ı, s konstrukčńım přetlakem vyšš́ım
než 0,05 MPa (0,5 bar),

2. tlakové nádoby s výjimkou tlakových nádob těžebńıch zař́ızeńı plovoućıch stroj̊u,

3. tlakové nádoby na dopravu plyn̊u a kapalin vestavěné v plavidlech,

b) zař́ızeńı plynová

1. zař́ızeńı pro rozvod a spotřebu plyn̊u včetně připojovaćıch zař́ızeńı,

2. speciálńı nádoby a zásobńıky na přepravu zkapalněných topných plyn̊u a nebezpečných
látek,

c) elektrická zař́ızeńı silnoproudá

1. elektrická zař́ızeńı plavidel včetně př́ıpojného kabelu ze břehu, jejichž napět́ı přesahuje
50 V a jimiž protéká stejnosměrný proud nad 25 mA nebo stř́ıdavý proud nad 10 mA,
s výjimkou těžebńıch zař́ızeńı na plovoućıch stroj́ıch,

2. zař́ızeńı na ochranu před atmosférickým přepět́ım na plavidlech,

d) zdvihaćı zař́ızeńı

1. jeřáby a zdvihadla maj́ıćı nejméně jeden motorický pohon, s výjimkou těžebńıch zař́ızeńı
na plovoućıch stroj́ıch,

2. jeřáby a zdvihadla ručńı.

§ 10
Rozsah odborné způsobilosti oprávněných osob

(k § 21 zákona)

(1) Oprávněnou osobou pro technické prohĺıdky a zkoušky určených technických zař́ızeńı je in-
spektor určeného technického zař́ızeńı.

(2) Požadavky pro źıskáńı odborné zp̊usobilosti inspektora určeného technického zař́ızeńı jsou:

a) znalost právńıch předpis̊u týkaj́ıćıch se vnitrozemské plavby a zp̊usobilosti plavidel,

b) znalost obecně závazných právńıch, hygienických a bezpečnostńıch předpis̊u, týkaj́ıćıch se
určených technických zař́ızeńı, jakož i mezinárodńıch úmluv, kterými je Česká republika v této
oblasti vázána,
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c) znalost zp̊usobu prováděńı a dokladováńı prohĺıdek, reviźı a zkoušek určených technických
zař́ızeńı podle zvláštńıho předpisu3) a znalost konstrukce, obsluhy a údržby př́ıslušných určených
technických zař́ızeńı,

d) znalost rozsahu, termı́n̊u a zp̊usobu prováděńı údržby určených technických zař́ızeńı, včetně
technologie svařováńı a defektoskopie (podle druhu zkoušky),

e) znalost měřeńı a měřićıch př́ıstroj̊u podle druhu zkoušky,

f) znalosti v elektrotechnice podle zvláštńıho předpisu4) u zař́ızeńı tlakových, plynových, zdvi-
haćıch alespoň v rozsahu osoba poučená a u zař́ızeńı elektrických silnoproudých v rozsahu osoba
znalá.

§ 11
Podmı́nky k źıskánı́ odborné způsobilosti

(k § 21 zákona)

(1) Odborné znalosti inspektora určeného technického zař́ızeńı se ověřuj́ı na základě splněńı
podmı́nek zp̊usobilosti zkouškou před zkušebńı komiśı.

(2) Ke zkoušce inspektora určeného technického zař́ızeńı se může přihlásit uchazeč, který má vy-
sokoškolské vzděláńı źıskané absolvováńım studijńıho programu v oblasti stroj́ırenstv́ı nebo v oblasti
elektrotechniky5), nebo vyšš́ı odborné vzděláńı nebo středńı vzděláńı s maturitńı zkouškou v oboru
vzděláńı stroj́ırenstv́ı a stroj́ırenská výroba2b) nebo v oboru Zař́ızeńı silnoproudé elektrotechniky6)

a který má odbornou praxi v př́ıslušném oboru v délce nejméně pěti let.

(3) Za odbornou praxi ve smyslu této vyhlášky se považuje činnost při projektováńı, konstruováńı,
výrobě, montáži, opravách, údržbě a obsluze př́ıslušného zař́ızeńı doložená ṕısemným potvrzeńım
zaměstnavatele nebo předchoźıch zaměstnavatel̊u uchazeče.

(4) Spolehlivost se prokazuje výpisem z rejstř́ıku trest̊u, ne starš́ım tř́ı měśıc̊u. Spolehlivým neńı
ten, kdo byl pro úmyslný trestný čin pravomocně odsouzen nebo komu byl uložen zákaz činnosti
inspektora určeného technického zař́ızeńı.

(5) Zkušebńı komisi a jej́ıho předsedu jmenuje ředitel plavebńı správy ṕısemnou formou z od-
borńık̊u př́ıslušného oboru, přičemž alespoň jeden člen komise muśı mı́t odbornou zp̊usobilost in-
spektora určeného technického zař́ızeńı. Zkušebńı komise je nejméně tř́ıčlenná. Zkušebńı komise se
usnáš́ı většinou hlas̊u a při rovnosti hlas̊u rozhoduje hlas předsedy.

(6) Zkouška se provád́ı na základě žádosti sepsané na předepsaném formuláři a skládá se z ṕısemné
a ústńı části. Předmětem zkoušky je ověřeńı odborných znalost́ı stanovených touto vyhláškou.
O zkoušce se vyhotov́ı protokol podepsaný všemi členy zkušebńı komise. Žadateli, který při zkoušce
prospěje, je vydáno osvědčeńı o odborné zp̊usobilosti. Jestliže uchazeč při zkoušce neprospěje, může
j́ı opakovat nejdř́ıve po uplynut́ı tř́ı měśıc̊u.

§ 11a
Počet a odborné složenı́ členů posádky pro jednotlivé druhy plavidel

(K § 24 odst. 4 zákona)

(1) Posádku lodě a tlačné nebo bočně svázané sestavy tvoř́ı minimálně 1 kapitán a 2 lodńıci,
neńı-li dále stanoveno jinak.
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(2) Posádka se rozš́ı̌ŕı o jednoho nebo v́ıce lodńık̊u v př́ıpadě, že strojńı, kormidelńı nebo jiné pro
plavbu nezbytné zař́ızeńı vyžaduje samostatnou obsluhu.

(3) Posádku lodě je možné sńıžit na 1 v̊udce plavidla a 1 lodńıka v př́ıpadě, že lod’

a) nemá vlastńı strojńı pohon,

b) má délku do 30 m, nebo

c) má alespoň jedno vázaćı zař́ızeńı v dosahu mı́sta obsluhy strojńıho a kormidelńıho zař́ızeńı.

(4) Posádku převozńı lodě tvoř́ı 1 převozńık. Posádka převozńı lodě se rozš́ı̌ŕı o jednoho nebo
v́ıce lodńık̊u s přihlédnut́ım k druhu, mı́stu a zp̊usobu jej́ıho provozu.

(5) Posádku plovoućıho stroje tvoř́ı 1 strojmistr. Pro přepravu plovoućıho stroje po dopravně
významných vodńıch cestách se stanov́ı posádka jako pro lodě.

(6) Na lodi přepravuj́ıćı nebezpečné věci muśı být nejméně jeden člen posádky osoba, která je
držitelem osvědčeńı o odborné zp̊usobilosti podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu ne-
bezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu10).

§ 11b
Způsob vedenı́ evidence plavidel v plavebnı́m rejsťŕıku

(K § 14 odst. 7 zákona)

(1) Evidence plavidel se v plavebńım rejstř́ıku vede v elektronickém seznamu technických údaj̊u
k plavidlu, údaj̊u o jeho vlastńıkovi a provozovateli, o zástavńım právu k plavidlu, údaj̊u o pro-
vedených technických prohĺıdkách a údaj̊u o technických změnách na plavidle maj́ıćıch vliv na
zp̊usobilost plavidla k provozu a o změnách vlastńıka nebo provozovatele plavidla. Součást́ı se-
znamu údaj̊u jsou dále informace o vydáńı osvědčeńı plavidla a přiděleńı poznávaćıch znak̊u, jed-
notného evropského identifikačńıho č́ısla, identifikačńıho kódu automatického systému pro identi-
fikaci rádiových stanic na vodńıch cestách a identifikačńıho č́ısla námořńı pohyblivé služby, pokud
byly přiděleny.

(2) V plavebńım rejstř́ıku jsou vedeny a uchovávány veškeré údaje o plavidle, jeho vlastńıkovi
a provozovateli po celou dobu, kdy je plavidlo evidováno. Pokud je plavidlo na základě žádosti
jeho vlastńıka vymazáno z plavebńıho rejstř́ıku, uchovávaj́ı se údaje o něm vedené elektronicky a
v rejstř́ıkovém spise podle jiného právńıho předpisu11).

P̌rechodná a závěrečná ustanovenı́

§ 12

(1) Určené technické zař́ızeńı uvedené do provozu před účinnost́ı této vyhlášky, jehož provozńı
zp̊usobilost byla prověřena podle dř́ıvěǰśıch předpis̊u, se do vykonáńı prohĺıdky a zkoušky podle
této vyhlášky považuje za provozně zp̊usobilé.

(2) Pr̊ukazy zp̊usobilosti inspektor̊u určených technických zař́ızeńı vystavené podle dř́ıvěǰśıch
předpis̊u z̊ustávaj́ı v platnosti do doby, na kterou byly vydány.

§ 13

Zrušuje se čl. 1.10 Řádu plavebńı bezpečnosti na vnitrozemských vodńıch cestách České a Slo-
venské Federativńı Republiky, který je př́ılohou k vyhlášce Federálńıho ministerstva dopravy č.
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344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavebńı bezpečnosti na vnitrozemských vodńıch cestách České
a Slovenské Federativńı Republiky.

§ 13a

Hodnoty emiśı znečǐst’uj́ıćıch látek ve výfukových plynech uvedené v kapitole 8 př́ılohy č. 1 této
vyhlášky se nevztahuj́ı na vznětové motory plavidel Státńı plavebńı správy, Hasičského záchranného
sboru České republiky, ozbrojených sil a bezpečnostńıch sbor̊u České republiky, obecńı policie
a správc̊u vodńıch tok̊u, pokud jsou určena ke služebńım účel̊um, plavidel složek integrovaného
záchranného systému, pokud jsou určena k prováděńı záchranných a likvidačńıch praćı. Hodnoty
emiśı znečǐst’uj́ıćıch látek ve výfukových plynech se dále nevztahuj́ı na vznětové motory plavidel
určených k výstavbě, údržbě nebo zajǐstěńı provozu vodńıch děl nebo jiných staveb na vodńıch
toćıch použ́ıvaných při správě vodńı cesty a plavidel určených k ochraně před povodněmi.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášeńı.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.
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P̌ŕıloha 1

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI LODÍ A PLOVOUCÍCH STROJŮ

KAPITOLA 1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.01. Definice

Pro účely této př́ılohy se stanov́ı tento význam pojmů

Druhy plavidel

1) plavidlo - lod’, plovoućı stroj, plovoućı zař́ızeńı, námořńı lod’

2) motorová lod’ - nákladńı motorová lod’ nebo tanková motorová lod’,

3) tanková motorová lod’ - plavidlo určené pro přepravu zbož́ı v pevných nádrž́ıch a postavené
pro samostatnou plavbu pomoćı vlastńıho pohonu,

4) nákladńı motorová lod’ - plavidlo jiné než tanková motorová lod’, určené pro přepravu zbož́ı
a postavené pro samostatnou plavbu pomoćı vlastńıho pohonu,

5) nákladńı člun pro plavbu na kanále - plavidlo vnitrozemské plavby, jehož délka nepřesahuje
38,5 m a š́ı̌rka 5,05 m, které obvykle obstarává dopravu na kanále Rýn-Rhona,

6) remorkér - plavidlo postavené k vlečeńı,

7) tlačný remorkér - plavidlo postavené k pohonu plavidel tlačné sestavy,

8) nákladńı člun - vlečný člun nebo tankový člun

9) tankový člun - plavidlo určené pro přepravu zbož́ı v pevných nádrž́ıch, postavené jako vlečné,
bez vlastńıho pohonu nebo s vlastńım pohonem dostatečným pouze k prováděńı omezených
manévr̊u,

10) vlečný člun - plavidlo určené pro přepravu zbož́ı, které neńı tankový člun, postavené jako
vlečné, bez vlastńıho pohonu nebo s vlastńım pohonem dostatečným pouze k prováděńı ome-
zených manévr̊u,

11) tlačný člun - tankový tlačný člun, nákladńı tlačný člun nebo člunový kontejner,

12) tankový tlačný člun - plavidlo určené pro přepravu zbož́ı v pevných nádrž́ıch, postavené nebo
zvlášt’ upravené jako tlačné, bez vlastńıho pohonu nebo s vlastńım pohonem dostatečným
pouze k prováděńı omezených manévr̊u neńı-li součást́ı plavidel tlačné sestavy,

13) nákladńı tlačný člun - plavidlo jiné než tankový tlačný člun, určené pro přepravu zbož́ı,
postavené nebo zvlášt’ upravené jako tlačné, bez vlastńıho pohonu nebo s vlastńım pohonem
dostatečným pouze k prováděńı omezených manévr̊u, neńı-li součást́ı plavidel tlačné sestavy,

14) člunový kontejner - člun postavený k přepravě na zvláštńıch mateřských námořńıch lod́ıch a
k plavbě na vnitrozemských vodńıch cestách,

15) osobńı lod’ - výletńı nebo kajutová osobńı lod’ postavená a vybavená pro přepravu v́ıce než
dvanácti cestuj́ıćıch,
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16) osobńı plachetńı lod’ - osobńı lod’ postavená a zař́ızená tak, aby mohla plout rovněž na
plachetńı pohon,

17) výletńı osobńı lod’ - osobńı lod’ bez kajut pro přenocováńı cestuj́ıćıch,

18) kajutová osobńı lod’ - osobńı lod’ s kajutami pro přenocováńı cestuj́ıćıch,

19) rychlé plavidlo - motorové plavidlo, které může dosáhnout rychlosti v́ıce než 40 km/h vzhle-
dem k vodě,

20) pracovńı plavidlo - plavidlo, které je vhodně postaveno a zař́ızeno pro použit́ı při práci
na vodńı cestě, např. výsypný člun pro melioračńı práce, zásobńıkový hopper, pontonový
nákladńı člun, ponton nebo záhozové plavidlo ke kladeńı kamene,

21) lodńı člun - člun, který se použ́ıvá k přepravě, záchranným operaćım a pracovńım úkol̊um.

Sestavy plavidel

22) sestava - pevně svázaná nebo vlečná sestava plavidel,

23) tvar sestavy - zp̊usob, jakým je sestava sestavena,

24) pevně svázaná sestava - tlačná sestava nebo bočně svázaná sestava,

25) tlačná sestava - pevně svázaná soustava plavidel, z nichž nejméně jedno se nacháźı před
plavidlem zajǐst’uj́ıćım pohon sestavy, kterým je jeden nebo v́ıce tlačných remorkér̊u; za pevně
svázanou se považuje rovněž sestava složená z tlačného remorkér̊u a tlačeného plavidla, jejichž
bočńı svázáńı umožňuje ř́ızené kloubové spojeńı,

26) bočně svázaná sestava - soustava plavidel spojených pevně vedle sebe, z nichž se žádné ne-
nacháźı před plavidlem vedoućım sestavu,

27) vlečná sestava - sestava jednoho nebo v́ıce plavidel, plovoućıch zař́ızeńı nebo plovoućıch těles
vlečených jedńım nebo několika plavidly s vlastńım pohonem, které tvoř́ı součást sestavy.

Zvláštńı prostory na plavidle

28) hlavńı strojovna - prostor, ve kterém jsou instalovány pohonné motory,

29) strojovna - prostor, ve kterém jsou instalovány spalovaćı motory,

30) kotelna - prostor, ve kterém je instalováno palivové spalovaćı zař́ızeńı k výrobě páry nebo
k ohřevu teplonosného média,

31) uzavřená nástavba - vodotěsná, pevná, trvalá konstrukce s pevnými stěnami, které jsou trvale
a vodotěsně spojeny s palubou,

32) kormidelna - prostor, ve kterém je umı́stěno veškeré ovládaćı zař́ızeńı a kontrolńı př́ıstroje
potřebné k vedeńı plavidla,

33) obytný prostor - prostor určený k použ́ıváńı osobami běžně pobývaj́ıćımi na plavidle,
včetně kuchyně, skladovaćıho prostoru pro zásoby, záchod̊u a umýváren, prádelen, předśıńı a
pr̊uchod̊u, kromě kormidelny,
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34) prostor pro cestuj́ıćı - prostory na plavidle určené pro cestuj́ıćı a uzavřené prostory jako
společenské mı́stnosti, kanceláře, obchody, kadeřnické salóny, sušárny, prádelny, sauny,
záchody, umyvárny, pr̊uchody, spojovaćı chodby a schodǐstě neuzavřená stěnami,

35) ovládaćı stanovǐstě - kormidelna, prostor, který obsahuje nouzový zdroj elektrické energie
nebo jeho součásti, nebo prostor s mı́stem trvale obsazeným lodńım personálem nebo členy
posádky, např. pro hlásiče požáru, dálkové ovládańı dveř́ı nebo požárńı klapky,

36) schodǐst’ová šachta - šachta vnitřńıho schodǐstě nebo výtahu,

37) společenské prostory - obytný prostor nebo prostor pro cestuj́ıćı. Na osobńıch lod́ıch se ku-
chyně nepovažuj́ı za společenské prostory,

38) kuchyně - prostor se sporákem či podobným zař́ızeńım určeným k př́ıpravě j́ıdel

39) skladovaćı prostor - prostor pro skladováńı hořlavých kapalin nebo prostor o ploše větš́ı než
4 m2 ke skladováńı zásob,

40) podpalubńı nákladový prostor - část plavidla vymezená vpředu a vzadu přepážkami, otevřená
nebo uzavřená pomoćı kryt̊u j́ıcn̊u, která je určena k přepravě nákladu, a to baleného i volně
loženého, nebo k uložeńı nádrž́ı, jež nejsou součást́ı trupu plavidla,

41) pevná nádrž - nádrž spojená s plavidlem, přičemž stěny nádrž́ı bud’ tvoř́ı trup plavidla,
nebojsou nezávislé na trupu plavidla,

42) pracovǐstě - prostor, kde členové posádky plńı své úkoly, včetně lodńı lávky, lodńıho jeřábu a
lodńıho člunu,

43) pr̊uchod - prostor určený pro běžný pohyb osob a zbož́ı,

44) bezpečný prostor - prostor, který je ohraničen myšlenou svislou rovinou ve vzdálenosti
1/5 BWL od podélné osy trupu plavidla v rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru,

45) shromažd’ovaćı prostory - prostory plavidla, které jsou zvlášt’ chráněny a v nichž se osoby
shromažd’uj́ı v př́ıpadě nebezpeč́ı,

46) evakuačńı prostory - část shromažd’ovaćıch prostor plavidla, odkud je možné provést evakuaci
osob.

Lodńı technické pojmy

47) rovina největš́ıho př́ıpustného ponoru - rovina hlavńı vodorysky odpov́ıdaj́ıćı maximálńımu
ponoru, při kterém je plavidlo oprávněno k plavbě,

48) bezpečnostńı vzdálenost - vzdálenost mezi rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru a s ńı rov-
noběžnou rovinou procházej́ıćı nejnižš́ım bodem, nad ńımž již neńı plavidlo považováno za
vodotěsné,

49) zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost - svislá vzdálenost, která je k dispozici v př́ıpadě náklonu
plavidla mezi hladinou vody a nejnižš́ım bodem v́ıce ponořeného boku, nad kterým již neńı
plavidlo považováno za vodotěsné,

50) volný bok (f) - vzdálenost mezi rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru a s ńı rovnoběžnou
rovinou procházej́ıćı nejnižš́ım bodem okrajnice, nebo neńı-li okrajnice, nejnižš́ım bodem
horńıho okraje boku plavidla,
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51) zbývaj́ıćı volný bok - svislá vzdálenost, která je k dispozici v př́ıpadě náklonu plavidla mezi
hladinou vody a horńım povrchem paluby v nejnižš́ım bodě v́ıce ponořeného boku plavidla,
nebo neńı-li paluba, v nejnižš́ım bodě horńıho okraje pevného boku plavidla,

52) čára zbytkového výtlaku - myšlená čára na bočńı obš́ıvce, nejméně 10 cm pod přepážkovou
palubou a nejméně 10 cm pod nejnižš́ım bodem boku lodi, který neńı vodotěsný. Neńı-li
přepážková paluba, použije se čára vedená nejméně 10 cm pod nejnižš́ı čárou, pod ńıž je
vněǰśı obš́ıvka vodotěsná,

53) výtlak vody (V ) - ponořený objem plavidla v m3,

54) výtlak (D) - celková hmotnost plavidla, včetně nákladu, v t,

55) součinitel plnosti výtlaku (CB) - poměr mezi výtlakem vody a součinem délky LWL, š́ı̌rky
BWL a ponoru T ,

56) bočńı plocha nad hladinou (AV ) - bočńı plocha plavidla nad vodoryskou v m2,

57) přepážková paluba - paluba, k ńıž vedou předepsané vodotěsné přepážky a od ńıž se měř́ı
volný bok,

58) přepážka - stěna dané výšky, obvykle svislá, která rozděluje plavidlo a která je vymezena
dnem plavidla, obš́ıvkou nebo jinými přepážkami,

59) př́ıčná přepážka - přepážka, která vede z jednoho boku plavidla k druhému,

60) stěna - obvykle svislá děĺıćı plocha,

61) děĺıćı stěna - stěna, která neńı vodotěsná,

62) délka (L) - maximálńı délka trupu plavidla v m, bez kormidla a př́ıd’ového čelenu,

63) největš́ı délka (LOA) - maximálńı délka plavidla v m, včetně všech pevných zař́ızeńı jako
součásti kormidelńıho zař́ızeńı nebo pohonného zař́ızeńı, mechanická nebo podobná zař́ızeńı,

64) délka na vodorysce (LWL) - délka trupu plavidla v m, měřená v rovině největš́ıho př́ıpustného
ponoru,

65) š́ı̌rka (B) - maximálńı š́ı̌rka trupu plavidla v m, měřená z vněǰśı strany obš́ıvky (bez kolesnic,
oděrek a pod.),

66) největš́ı š́ı̌rka (BOA)”: maximálńı š́ı̌rka plavidla v m, včetně všech pevných zař́ızeńı jako jsou
kolesnice, oděrky, mechanická zař́ızeńı apod.,

67) š́ı̌rka na hlavńı vodorysce (BWL) - š́ı̌rka trupu plavidla v m, měřená z vněǰśı strany obš́ıvky
v rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru,

68) bočńı výška (H) - nejkratš́ı svislá vzdálenost v m mezi nejnižš́ım bodem lodńıho trupu nebo
kýlu a nejnižš́ım bodem paluby na boku plavidla,

69) ponor (T ) - svislá vzdálenost v m mezi nejnižš́ım bodem lodńıho trupu bez ohledu na kýl
nebo jiné pevně uchycené př́ıslušenstv́ı a rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru,

76a) celkový ponor (TOA) - svislá vzdálenost v m mezi nejnižš́ım bodem lodńıho trupu včetně kýlu
nebo jiného pevně uchyceného př́ıslušenstv́ı a rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru,
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70) předńı svislice - kolmice v předńım pr̊useč́ıku lodńıho trupu s rovinou největš́ıho př́ıpustného
ponoru,

71) světlá š́ı̌rka bočńı paluby - vzdálenost mezi kolmićı procházej́ıćı nejv́ıce vyčńıvaj́ıćı části
j́ıcnového silu na bočńı palubě a kolmićı procházej́ıćı vnitřńı hranou ochranného zař́ızeńı
proti skluzu (zábradĺı, ochranný profil u paty zábradĺı) na vněǰśı straně bočńı paluby.

Kormidelńı zař́ızeńı

72) kormidelńı zař́ızeńı - veškeré zař́ızeńı nezbytné k ř́ızeńı plavidla, aby byla zajǐstěna
manévrovatelnost podle kapitoly 5 této př́ılohy,

73) kormidlo - kormidlo nebo kormidla, s kormidelńım pněm, včetně kvadrant̊u a spojovaćıch
prvk̊u s kormidelńım strojem,

74) kormidelńı stroj - součást kormidelńıho zař́ızeńı, která zajǐst’uje pohyb kormidla,

75) pohonná jednotka - pohon kormidelńıho stroje, mezi zdrojem energie a kormidelńım strojem,

76) zdroj energie - napájeńı ř́ıd́ıćı pohonné jednotky a kormidelńıho stroje z energetické śıtě
plavidla, akumulátor̊u nebo spalovaćıho motoru,

77) ovládaćı prvky ř́ızeńı - konstrukčńı prvky a obvody k ovládáńı motorové pohonné jednotky
kormidelńıho stroje

78) pohonná jednotka kormidelńıho stroje - ovládáńı kormidelńıho stroje, jeho pohonná jednotka
a jej́ı zdroj energie,

79) ručńı pohon - systém, při němž je pohyb kormidla zajǐstěn ručńım kolem pomoćı mechanického
převodu sil bez dodatečného zdroje energie,

80) ručně ovládaný hydraulický pohon - ručně ovládaná činnost hydraulického silového převodu,

81) regulátor rychlosti otáčeńı - zař́ızeńı, které automaticky zajǐst’uje a udržuje danou rychlost
otáčeńı plavidla podle předem vybraných hodnot,

82) kormidelna uspořádaná k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru -kormidelna zař́ızena
tak, že plavidlo může při plavbě pomoćı radaru ovládat jedna osoba.

Vlastnosti konstrukčńıch prvk̊u a materiál̊u

83) vodotěsný - konstrukčńı prvek nebo zař́ızeńı přizp̊usobené tak, že nedocháźı k pr̊usaku vody,

84) odolný v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um - konstrukčńı prvek nebo zař́ızeńı
přizp̊usobené tak, že za běžných okolnosti dovoluje proniknout jen velmi malému množstv́ı
vody,

85) plynotěsný - konstrukčńı prvek nebo zař́ızeńı přizp̊usobené tak, že zabraňuje pr̊uniku plynu
a výpar̊u,

86) ohnivzdorný - látka, která nehoř́ı ani nevytvář́ı hořlavé výpary v takových množstv́ıch, že se
při zahřát́ı na přibližně 750 ◦C samy vzńıt́ı,
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87) zpomaluj́ıćı hořeńı - materiál, který se nevzněcuje snadno nebo přinejmenš́ım jehož povrch
omezuje š́ı̌reńı plamen̊u zkoušený podle zkušebńıho postupu uvedeného v kap. 15.11.1 ṕısm.
c),

88) ohnivzdornost - vlastnost konstrukčńıch prvk̊u a zař́ızeńı osvědčená zkušebńım postupem
podle v kap. 15.11.1 ṕısm. d),

89) předpis pro prováděńı požárńıch zkoušek - mezinárodńı předpis pro prováděńı požárńıch
zkoušek podle rezoluce MSC.61(67) Výboru pro námořńı bezpečnost Mezinárodńı námořńı
organizace (IMO).

Jiné definice

90) radarové zař́ızeńı - elektronické navigačńı zař́ızeńı ke zjǐst’ováńı a zobrazováńı okoĺı a do-
pravńıho provozu,

91) vnitrozemský ECDIS - normalizovaný systém k zobrazováńı elektronických plavebńıch map
pro vnitrozemskou plavbu a souvisej́ıćıch informaćı, který zobrazuje vybrané informace z auto-
rizovaných elektronických plavebńıch map vnitrozemských vodńıch cest a volitelně informace
z jiných čidel plavidla,

92) zař́ızeńı pro vnitrozemský ECDIS - zař́ızeńı k zobrazováńı elektronických plavebńıch map
vnitrozemských vodńıch cest, které může pracovat ve dvou režimech: informačńı režim a
navigačńı režim,

93) informačńı režim - využit́ı vnitrozemského ECDIS pouze pro informačńı účely bez překryt́ı
radarovým sńımkem,

94) navigačńı režim - využit́ı vnitrozemského ECDIS k ř́ızeńı plavidla s překryt́ım radarovým
sńımkem,

95) lodńı personál - všichni zaměstnanci na osobńı lodi, kteř́ı nejsou členy posádky,

96) navigačńı světlo - světlo z návěstńıch sv́ıtilen slouž́ıćı k označeńı plavidel,

97) světelný signál - světlo použ́ıvané k doplněńı vizuálńıch nebo zvukových signál̊u,

98) motor - spalovaćı motor, který pracuje na principu zapalováńı kompreśı (vznětový motor),

99) pohonný motor - motor slouž́ıćı k pohonu plavidla,

100) pomocný motor - motor určený k jinému použit́ı než za účelem pohonu plavidla,

101) výměnný motor - použitý, renovovaný motor, j́ımž má být nahrazen nyńı použ́ıvaný motor
a který má stejnou konstrukci (řadový motor, vidlicový motor) jako motor, který má být
nahrazen, který má stejný počet válc̊u a jehož výkon a otáčky se nelǐśı od výkonu a otáček
motoru, který má být nahrazen, o v́ıce než 10 %,

102) rodina motor̊u - výrobcem stanovená skupina motor̊u, které maj́ı mı́t konstrukćı dané stejné
vlastnosti z hlediska emiśı plynných znečǐst’uj́ıćıch látek a znečǐst’uj́ıćıch částic z výfuku, které
splňuj́ı požadavky podle kap. 8.01.3,

103) výrobce motoru - rozumı́ právnická nebo fyzická osoba, které schvalovaćımu orgánu odpov́ıdá
za všechna hlediska schvalováńı typu a za zajǐstěńı shodnosti výroby. Tato osoba přitom nutně
nemuśı být zapojeny př́ımo do všech stupň̊u výroby motoru,
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104) částicemi - hmotné části, které se při teplotě nejvýše 52 ◦C, po zředěńı výfukových plyn̊u
vznětového motoru plavidla uvedeného v § 3 odst. 1 filtrovaným čistým vzduchem, zachyt́ı
na filtru,

105) znečǐst’uj́ıćımi látkami - oxid uhelnatý, uhlovod́ıky (HC), oxidy duśıku a částice,

106) emisemi - znečǐst’uj́ıćı látky ve výfukových plynech vznětového motoru, který je pohonným
zař́ızeńım plavidla

107) subjekt pověřený prohĺıdkami - odborná komise, pověřená právnická osoba nebo v př́ıpadech
stanovených směrnićı Komise 2012/48/EU, kterou se měńı př́ılohy směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky pro plavidla vnitrozemské
plavby, odborně zp̊usobilá osoba.

KAPITOLA 2
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI PLAVIDEL

2.01. Základńı požadavek

2.01.1 Plavidla musej́ı být postavena v souladu s dobrou prax́ı stavby lod́ı.

2.02. Pevnost a stabilita

2.02.1 Lodńı trup muśı být dostatečně pevný, aby odolal všem namáháńım, kterým je za
podmı́nek běžného provozu vystaven

a) v př́ıpadě novostaveb nebo rekonstrukćı plavidel, které mohou mı́t vliv na pevnost plavidla,
nutnost dostatečná pevnost prokazuje předložeńım konstrukčńıch výpočt̊u.

b) u prohĺıdky plavidla v provozu je minimálńı požadovaná tloušt’ka obš́ıvky dna, outor̊u a bok̊u
plavidel postavených z oceli dána nejvyšš́ı hodnotou zjǐstěnou podle vzorc̊u:

1) u plavidel deľśıch než 40 m:

tmin = f × b× c(2, 3 + 0, 04L) [mm],

u plavidel s délkou menš́ı nebo rovnou 40 m:

tmin = f × b× c(1, 5 + 0, 06L) [mm],

nejméně však 3,00 mm

2)

tmin × 0, 005× a×
√
T [mm]

kde
a = rozteč žeber [mm]
f = koeficient rozteče žeber

f = 1 pro a ≤500 mm
f = 1 + 0,0013 (a - 500) pro a >500 mm

b = koeficient pro obš́ıvku dna, boku nebo outoru
b = 1,0 pro obš́ıvku dna a bok̊u
b = 1,25 pro obš́ıvku outoru.
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Při výpočtu minimálńı tloušt’ky obš́ıvky bok̊u lze jako koeficient rozteče žeber použ́ıt
koeficient 1. Minimálńı tloušt’ka obš́ıvky outor̊u nesmı́ být v žádném př́ıpadě menš́ı než
tloušt’ka obš́ıvky dna a bok̊u.

c = koeficient pro určitý typ konstrukce:
c = 0,95 pro plavidla s dvojitým dnem a dvojitými boky, pokud děĺıćı stěna
mezi bočńımi prostory a podpalubńım nákladovým prostorem je umı́stěna svisle
v rovině silu
c = 1,0 pro všechny ostatńı typy konstrukce

c) U plavidel s podélnými výztuhami s dvojitým dnem a dvojitými boky lze sńıžit minimálńı
vypočtenou hodnotu pro tloušt’ku obš́ıvky podle vzorce v ṕısmenu b) na vypočtenou hod-
notu, kterou uznaná klasifikačńı společnost osvědčila pro dostatečnou pevnost lodńıho trupu
(podélná, př́ıčná a mı́stńı pevnost). Obš́ıvku je nutno obnovit, pokud je tloušt’ka obš́ıvky dna,
outor̊u nebo bok̊u menš́ı než př́ıpustná hodnota, která byla t́ımto zp̊usobem stanovena.

Minimálńı hodnoty stanovené dle ṕısm. a) - c) jsou mezńımi hodnotami při zohledněńı běžného a
rovnoměrného opotřebeńı a za předpokladu, že je použita lodńı ocel a že vnitřńı konstrukčńı prvky
jako žebra, výztuže dna, hlavńı podélné a př́ıčné konstrukčńı prvky jsou v dobrém stavu a že lodńı
trup nevykazuje žádné překročeńı podélné pevnosti.

Neńı-li těchto hodnot dosaženo, dotyčnou obš́ıvku je nutno opravit nebo vyměnit. Mı́stně jsou
však u malých ploch př́ıpustné menš́ı tloušt’ky, nejvýše však o 10 % vypočtených hodnot. Během pra-
videlných prohĺıdek výhradně vlečných nákladńıch člun̊u nemuśı být požadováno splněńı požadavk̊u
kap. 2.02.1 ṕısm. b), pokud jde o minimálńı tloušt’ku obš́ıvky trupu. Tato odchylka nesmı́ být větš́ı
než 10 % a minimálńı tloušt’ka obš́ıvky trupu nesmı́ být menš́ı než 3 mm. Tyto odchylky se uvedou
v osvědčeńı plavidla.

2.02.2 Použije-li se na konstrukci lodńıho trupu jiný materiál než ocel, pevnost lodńıho trupu
(podélná, př́ıčná a mı́stńı) odpov́ıdá nejméně pevnosti, j́ıž by bylo dosaženo při použit́ı ocele s mi-
nimálńı tloušt’kou podle kap. 2.02.1.

2.02.3 Stabilita plavidla muśı odpov́ıdat jeho předpokládanému použit́ı.

2.03. Lodńı trup

2.03.1 Přepážky protažené až k palubě nebo, neńı-li paluba k okrajnici, muśı být umı́stěny v těchto
bodech:

a) kolizńı přepážka v př́ıslušné vzdálenosti od př́ıdě, tak aby byla zajǐstěna plovatelnost
naloženého plavidla, se zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost́ı 100 mm, pokud voda pronikne
do vodotěsného odděleńı před kolizńı přepážkou. Požadavek prvńı věty je splněn, byla-li ko-
lizńı přepážka instalována ve vzdálenosti mezi 0,04 L a 0,04 L + 2 m měřeno od předńı svislice
v rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru. Je-li vzdálenost větš́ı než 0,04 L + 2 m, je nutno
splněńı požadavku podle prvńı věty prokázat pomoćı výpočtu. Vzdálenost se může zkrátit
na 0,03 L. V tomto př́ıpadě je nutno prokázat splněńı požadavku prvńı věty pomoćı výpočtu
na základě předpokladu, že odděleńı před kolizńı přepážkou včetně přilehlých odděleńı byla
zcela zaplavena;

b) zád’ová přepážka u plavidel s největš́ı délkou nad 25 m v př́ıslušné vzdálenosti od zádi.

2.03.2 Před kolizńı přepážkou nesmı́ být žádné obytné prostory nebo zař́ızeńı potřebná pro
bezpečnost nebo provoz plavidla. Tento požadavek se nevztahuje na kotevńı zař́ızeńı.
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2.03.3 Obytné prostory, strojovna, kotelna a jakékoli pracovńı prostory, které jsou jejich součást́ı,
musej́ı být odděleny od podpalubńıch nákladových prostor̊u vodotěsnými př́ıčnými přepážkami
protaženými až k palubě.

2.03.4 Obytné prostory muśı být plynotěsně odděleny od strojoven, kotelen a podpalubńıch
nákladových prostor̊u a muśı být př́ımo př́ıstupné z paluby. Pokud takový př́ıstup neńı, muśı exis-
tovat nouzový východ vedoućı př́ımo na palubu.

2.03.5 V přepážkách uvedených v kap. 2.03.1 a 2.03.3 a v odděleńı prostor podle kap. 2.03.4
nesměj́ı být žádné otvory. Dveře v zád’ové přepážce a otvory zejména pro hř́ıdele a potrub́ı jsou
povoleny, pokud jsou navrženy tak, že neovlivňuj́ı účinnost přepážek a odděleńı prostor. Dveře
v zád’ové přepážce jsou povoleny, jestliže v kormidelně je možno dálkově kontrolovat, zda jsou
otevřeny nebo zavřeny, přičemž na nich muśı být z obou stran umı́stěn snadno čitelný pokyn:
”Dveře po použit́ı ihned zavř́ıt”.

2.03.6 Vstupy a výstupy vody v lodńım trupu a k nim připojená potrub́ı muśı být provedeny
tak, aby znemožňovaly jakékoliv neúmyslné vniknut́ı vody do plavidla.

2.03.7 Př́ıd’ plavidla muśı být provedena tak, aby kotvy, zcela ani částečně, nevyčńıvaly přes
bočńı obš́ıvku.

2.04. Strojovny, kotelny a palivové nádrže

2.04.1 Strojovny a kotelny musej́ı být uspořádány tak, aby bylo možné jejich zař́ızeńı snadno a
bezpečně ovládat, obsluhovat a udržovat.

2.04.2 Nádrže na kapalné palivo nebo mazaćı olej, které jsou při běžném provozu vystaveny
statickému tlaku kapaliny a prostory pro cestuj́ıćı a obytné prostory nesměj́ı mı́t společné stěny.

2.04.3 Stěny, stropy a dveře strojoven, kotelen a palivových nádrž́ı muśı být zhotoveny z oceli
nebo z rovnocenně ohnivzdorného materiálu. Izolačńı materiál ve strojovnách muśı být chráněn před
vniknut́ım paliva nebo palivových výpar̊u. Všechny otvory ve stěnách, stropech a dveř́ıch strojoven,
kotelen a prostor̊u s palivovými nádržemi muśı být možné zavř́ıt zvenku. Uzav́ıraćı zař́ızeńı muśı
být vyrobeno z oceli nebo z rovnocenně ohnivzdorného materiálu.

2.04.4 Strojovny a kotelny a daľśı prostory, ve kterých se mohou uvolňovat zápalné nebo jedovaté
plyny, muśı být přiměřeně odvětrávány.

2.04.5 Žebř́ıky a schody umožňuj́ıćı př́ıstup do strojoven a kotelen a k palivovým nádrž́ım muśı
být trvale připevněny a vyrobeny z oceli nebo jiného nárazuvzdorného a ohnivzdorného materiálu.

2.04.6 Strojovny a kotelny muśı mı́t dva východy, z nichž jeden může být nouzový. Od druhého
východu lze upustit, pokud

a) celková podlahová plocha (pr̊uměrná délka x pr̊uměrná š́ı̌rka v úrovni roviny podlahy) stro-
jovny nebo kotelny nepřesahuje 35 m2 a

b) cesta od každého stanovǐstě, kde se provád́ı obsluha nebo údržba, k východu nebo k schodǐsti
u východu, který vede ven, neńı deľśı než 5 m a

c) na mı́stě obsluhy, které je nejv́ıce vzdáleno od únikových dveř́ı, je umı́stěn haśıćı př́ıstroj; totéž
plat́ı odchylně od kap. 10.03.1 ṕısm. e), je-li instalovaný výkon stroj̊u menš́ı než 100 kW.

2.04.7 Nejvyšš́ı př́ıpustná hladina akustického tlaku ve strojovně je 110 dB(A). Měřićı body muśı
být vybrány s ohledem na nezbytnou údržbu při běžném provozu zař́ızeńı, které je zde umı́stěno.
Měřeńı hluku se provád́ı dle ”Správńıho pokynu č. 5”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı
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technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnit-
rozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice
2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

KAPITOLA 3
BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST, VOLNÝ BOK A NÁKLADOVÉ ZNAČKY

3.01. Bezpečnostńı vzdálenost

3.01.1 Minimálńı bezpečnostńı vzdálenost je 300 mm.

3.01.2 Bezpečnostńı vzdálenost u plavidel, jejichž otvory nelze uzavř́ıt zař́ızeńım odolným v̊uči
stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um, a u plavidel, která pluj́ı s nezakrytými podpalubńımi
nákladovými prostory, se zvyšuje tak, aby každý z těchto otvor̊u byl nejméně 500 mm nad ro-
vinou největš́ıho př́ıpustného ponoru.

3.02. Volný bok

3.02.1 Volný bok plavidel s pr̊uběžnou palubou bez sedlovitosti paluby a bez nástaveb muśı být
150 mm.

3.02.2 Volný bok plavidel se sedlovitosti paluby a s nástavbami se vypočte podle tohoto vzorce:

F = 150× (1− α)− βv × Sev + βa× Sea
15

[mm],

kde:

α je opravný koeficient uvažuj́ıćı všechny nástavby přicházej́ıćı v úvahu;
βv je opravný koeficient pro účinek sedlovitosti na př́ıdi vyplývaj́ıćı z existence nástaveb

v předńı čtvrtině délky plavidla L;
βv je opravný koeficient pro účinek sedlovitosti na zádi vyplývaj́ıćı z existence nástaveb

v zadńı čtvrtině délky plavidla L;
Sev je účinná sedlovitost na př́ıdi v mm;
Sea je účinná sedlovitost na zádi v mm.

3.02.3 Koeficient a se poč́ıtá podle tohoto vzorce:

α =

∑

lea +
∑

lem +
∑

lev
L

kde:

lem je účinná délka nástaveb v m umı́stěných ve středu plavidla odpov́ıdaj́ıćı polovině
délky plavidla L;

lev je účinná délka nástavby v m v předńı čtvrtině délky plavidla L;
lea je účinná délka nástavby v m v zadńı čtvrtině délky plavidla L.
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Účinná délka nástavby je vypočtena podle vzorce:

lem = l(2, 5× b

B
− 1, 5)× h

0, 36
[m]

lev, lea = l(2, 5× b

Bi
− 1, 5)× h

0, 36
[m]

kde:

l je účinná délka př́ıslušné nástavby v m;
b je š́ı̌rka př́ıslušné nástavby v m;
Bi je š́ı̌rka plavidla v m, měřená z vněǰśı strany svislé bočńı obš́ıvky na úrovni paluby

v polovině př́ıslušné nástavby;
h je výška př́ıslušné nástavby v m. V př́ıpadě j́ıcn̊u je h rovno výšce sil̊u j́ıcn̊u sńıžené

o polovinu bezpečnostńı vzdálenosti podle kap. 3.01.1 a 3.01.2. Hodnota h se v tomto
př́ıpadě uvažuje nejvýše 0,36 m.

Pokud je b
B

resp. b
Bi

< 0, 6, účinná délka nástavby se uvažuje nulová.

3.02.4 Koeficienty βv a βa se vypoč́ıtaj́ı pomoćı těchto vzorc̊u:

βv =
1− 3× lev

L

βv =
1− 3× lea

L

3.02.5 Účinná sedlovitost na př́ıdi/zádi Sev/Sea je vypočtena podle tohoto vzorce:

Sev = Sv × p

Sea = Sa × p

kde:

Sv je skutečná sedlovitost na př́ıdi v mm; Sv se neuvažuje vyšš́ı než 1 000 mm;
Sa je skutečná sedlovitost na zádi v mm; Sa se neuvažuje vyšš́ı než 500 mm;
p je koeficient vypočtený podle tohoto vzorce:

p = 4× x

L

x je úsečka měřená od konce do bodu, kde se sedlovitost rovná 0,25 Sv/Sa (viz náčrt).
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Koeficient p se neuvažuje vyšš́ı než 1.

3.02.6. Pokud Ba × Sea < Bv, hodnota Bv se považuje za hodnotu Ba × Sea.

3.03. Minimálńı volný bok

3.03.1 U sńıžeńı podle kap. 3.02 nesmı́ být minimálńı volný bok menš́ı než 0 mm.

3.04. Nákladové značky

3.04.1 Rovina největš́ıho př́ıpustného ponoru muśı být určena tak, aby byla dodržena ustanoveńı
týkaj́ıćı se minimálńıho volného boku a minimálńı bezpečnostńı vzdálenosti. Z bezpečnostńıch
d̊uvod̊u však může být pro bezpečnostńı vzdálenost nebo volný bok stanoven větš́ı hodnotu. Rovina
největš́ıho př́ıpustného ponoru se urč́ı nejméně pro plavebńı zónu 3.

3.04.2 Rovina největš́ıho př́ıpustného ponoru muśı být vyznačena jasně viditelnými nesmaza-
telnými nákladovými značkami.

3.04.3 Nákladové značky pro plavebńı zónu 3 se muśı skládat z obdélńıku 300 mm dlouhého a
40 mm vysokého s vodorovnou základnou, která se kryje s rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru.
Př́ıpadné odlǐsné nákladové značky muśı zahrnovat takovýto obdélńık.

3.04.4 Plavidlo muśı mı́t nejméně tři páry nákladových značek, z nichž jeden pár je umı́stěn
uprostřed plavidla a dva ostatńı jsou umı́stěny přibližně v jedné šestině délky plavidla od př́ıdě a
od zádě. To se nevyžaduje,

a) u plavidel kratš́ıch než 40 m, kde stač́ı dva páry nákladových značek umı́stěné přibližně v jedné
čtvrtině délky plavidla od př́ıdě a od zádě a

b) u plavidel, která nejsou určena k přepravě nákladu, kde stač́ı jeden pár nákladových značek
umı́stěný přibližně uprostřed plavidla.

3.04.5 Nákladové značky nebo označeńı, které pozbudou platnosti na základě nové prohĺıdky,
muśı být odstraněny nebo označeny jako neplatné pod dohledem subjektu pověřeného prohĺıdkami.
Nákladová značka, která se stane nečitelnou, muśı být nahrazena pod dohledem subjektu
pověřeného prohĺıdkami.

3.04.6 Pokud bylo plavidlo cejchováno v souladu s Úmluvou pro cejchováńı plavidel vnitrozemské
plavby z roku 1966 a rovina cejchovńıch značek splňuje požadavky této př́ılohy, nahrazuj́ı tyto
cejchovńı značky nákladové značky. Tato skutečnost muśı být uvedena v osvědčeńı plavidla.

3.04.7 Pokud má být plavidlo provozováno ve vnitrozemských plavebńıch zónách mimo zónu
3 (zóny 1, 2 nebo 4), muśı být předńı a zadńı pár nákladových značek podle kap. 3.04.4 doplněn
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svislou čárou, k ńıž se připoj́ı jedna nebo v př́ıpadě v́ıce zón několik dodatečných čar ponoru o délce
150 mm směřuj́ıćıch k př́ıdi plavidla vzhledem k nákladové značce pro zónu 3. Svislé a vodorovné
čáry muśı být silné 30 mm. Vedle nákladové značky směřuj́ıćı k př́ıdi plavidla muśı být umı́stěna
č́ıslice o výšce 60 a š́ı̌rce 40 mm, která označuj́ı př́ıslušnou zónu (viz obrázek 1).

obrázek 1

3.05. Největš́ı př́ıpustný ponor naložených lod́ı, jejichž podpalubńı nákladové prostory nejsou
vždy zakryté tak, aby byly odolné v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um

3.05.1 Je-li rovina největš́ıho př́ıpustného ponoru plavidla pro zónu 3 stanovena za předpokladu,
že podpalubńı nákladové prostory lze zakrýt tak, aby byly odolné v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a
povětrnostńım vliv̊um, a je-li vzdálenost mezi rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru a horńım
okrajem sil̊u menš́ı než 500 mm, urč́ı se největš́ı př́ıpustný ponor pro plavbu s nezakrytými podpa-
lubńımi nákladovými prostory podle kap. 3.01.2.

3.05.2 V př́ıpadě uvedeném v kap. 3.05.1 se do osvědčeńı plavidla zaṕı̌se tento údaj: ”Jsou-li
kryty j́ıcn̊u zcela nebo částečně otevřeny, je možné plavidlo naložit nejvýše do ... mm pod nákladové
značky pro zónu 3.”

3.06. Ponorová stupnice

3.06.1 Plavidla, jejichž ponor může přesáhnout 1 m, muśı mı́t na každé straně plavidla směrem
k zádi vyznačenu ponorovou stupnici; plavidla mohou mı́t i daľśı ponorové stupnice.

3.06.2 Nulové body každé ponorové stupnice lež́ı na pr̊useč́ıku svislice procházej́ıćı touto stupnici
a rovinou vedenou rovnoběžně s rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru v nejnižš́ım bodě lodńıho
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trupu nebo kýlu, existuje-li. Svislá vzdálenost nad nulovým bodem muśı být odstupňována po
decimetrech. Toto odstupňováńı muśı být vyznačeno od roviny ponoru prázdného plavidla až po
100 mm nad rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru na obou stranách plavidla čarami vyraženými
nebo vyrytými a barevně vyznačenými dvěma r̊uznými barvami tak, aby byly jasně viditelné.
Odstupňováńı je vyznačeno č́ıslicemi na straně stupnice alespoň po každých pěti decimetrech a na
horńım konci ponorové stupnice.

3.06.3 Dvě zadńı cejchovńı stupnice umı́stěné v souladu s úmluvou podle kap. 3.04 .6 mohou
nahradit ponorové stupnice za předpokladu, že jsou odstupňovány v souladu s výše uvedenými
požadavky, a že v př́ıpadě nezbytnosti budou doplněny č́ıslice ukazuj́ıćı ponor.

KAPITOLA 4
MANÉVROVATELNOST

4.01. Obecná ustanoveńı

4.01.1 Plavidla a sestavy muśı prokázat přiměřenou schopnost plavby a manévrovatelnost.

4.01.2 Plavidla bez vlastńıho pohonu, která jsou určená k vlečeńı, muśı splňovat zvláštńı
požadavky stanovené subjektem pověřeným prohĺıdkami, které jsou nezbytné pro dostatečnou
manévrovatelnost plavidla.

4.01.3 Plavidla s vlastńım pohonem a sestavy muśı splňovat požadavky kap. 4.02 až 4.10.

4.02. Zkušebńı plavby

4.02.1 Schopnost plavby a manévrovatelnost se kontroluje zkušebńımi plavbami. Kontroluje se
zejména soulad s požadavky kap. 4.06 až 4.10.

4.02.2 Soulad s požadavky kap. 4.06 až 4.10 lze prokázat i jiným zp̊usobem, zejména pokud byly
zkoušky provedeny na plavidle stejného typu.

4.02.3 Zkušebńı plavby a jejich vyhodnoceńı se provád́ı v souladu s požadavky stanovenými v této
př́ıloze, nebo požadavky uvedenými v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na
plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

4.02.4 Zkušebńı plavby se prováděj́ı s plavidlem vybaveným prozat́ımńım osvědčeńım plavidla
nebo za účasti zaměstnance Státńı plavebńı správy pověřeného výkonem státńıho dozoru ve vnit-
rozemské plavbě.

4.03. Zkušebńı oblast

4.03.1 Zkušebńı plavby podle kap. 4.02 se uskutečňuj́ı na úseku vodńıch cest, který určil subjekt
pověřený prohĺıdkami s ohledem na možnost řádného a bezpečného provedeńı zkoušek (dále jen
”zkušebńı oblast”).

4.03.2 Zkušebńı oblast se muśı nacházet v části vodńı cesty s proud́ıćı nebo klidnou vodou,
pokud možno v rovných úsećıch nejméně 2 km dlouhých a dostatečně širokých a opatřených dobře
patrnými znaky k určeńı polohy plavidla.

4.03.3 Zkušebńı oblast muśı umožnit zaznamenat hydrologické údaje, např. plavebńı hloubku,
š́ı̌rku splavného kanálu a pr̊uměrnou rychlost proudu v plavebńı oblasti, při r̊uzných vodńıch sta-
vech.
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4.04. Stupeň naložeńı plavidel a sestav během zkušebńıch plaveb

4.04.1 Během zkušebńıch plaveb muśı být plavidla a sestavy určené k přepravě nákladu naloženy
nejméně do 70 % jejich nosnosti a náklad muśı být rozložen rovnoměrně, aby byla zajǐstěna plavba
na rovném kýle. Prováděj́ı-li se zkoušky s menš́ım nákladem, je schváleńı pro poproudńı plavbu
omezeno na toto naložeńı.

4.05. Použit́ı zař́ızeńı plavidla při zkušebńı plavbě

4.05.1 Během zkušebńı plavby lze použ́ıt veškerá zař́ızeńı uvedená v bodech 34 a 52 osvědčeńı
plavidla, která lze ovládat z kormidelny, kromě kotev.

4.05.2 Př́ıd’ové kotvy je však možno použ́ıt při zkoušce zahrnuj́ıćı otáčeńı v proudu podle kap.
4.10.

4.06. Předepsaná (dopředná) rychlost plavby

4.06.1 Plavidla a sestavy muśı dosáhnout vzhledem k hladině vody rychlosti plavby nejméně
13 km/h. Tento požadavek se nevztahuje na tlačné remorkéry, pokud pluj́ı samostatně.

4.06.2 Splněńı požadavku podle kap. 4.06.1 nemuśı být vyžadováno u plavidel a sestav, které
jsou provozovány výlučně v úst́ıch řek a př́ıstavech.

4.06.3 Pokud je nenaložené plavidlo schopno překročit rychlost 40 km/h vzhledem k hladině
vody, zaṕı̌se se do bodu 52 osvědčeńı plavidla tento údaj: ”Plavidlo je schopné překročit rychlost
40 km/h vzhledem k hladině vody.”

4.06.4 Zkušebńı plavba k ověřeńı požadavku kap. 4.06.1 a jej́ı vyhodnoceńı se provád́ı podle
”Správńıho pokynu č. 2”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na
plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

4.07. Schopnost zastaveńı

4.07.1 Plavidla a sestavy muśı být schopné zastavit při plavbě po proudu v dostatečně krátkém
čase a současně muśı být dostatečně ovladatelné.

4.07.2 Nejsou-li plavidla a sestavy deľśı než 86 m a širš́ı než 22,90 m, lze zkoušku schopnosti
zastaveńı nahradit zkouškou schopnosti otáčeńı. Schopnost zastaveńı se prokazuje pomoćı zasta-
vovaćıch manévr̊u ve zkušebńı oblasti uvedené v kap. 4.03 a schopnost otáčeńı otáčećımi manévry
podle kap. 4.10.

4.07.3 Zkušebńı plavba k ověřeńı požadavku kap. 4.07.1 a jej́ı vyhodnoceńı se provád́ı podle
”Správńıho pokynu č. 2”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na
plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

4.08. Schopnost plavby vzad

4.08.1 Provád́ı-li se zastavovaćı manévr podle kap. 4.07 na klidné vodě, muśı být doplněn zkušebńı
plavbou směrem vzad.

4.08.2 Zkušebńı plavba k ověřeńı požadavku kap. 4.08.1 a jej́ı vyhodnoceńı se provád́ı podle
”Správńıho pokynu č. 2”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na
plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
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2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

4.09. Schopnost vyhýbáńı

4.09.1 Plavidla a sestavy muśı být schopné provést v dostatečně krátkém čase vyhýbaćı manévr.
Tato schopnost se prokazuje pomoćı vyhýbaćıch manévr̊u, které se prováděj́ı ve zkušebńı oblasti
uvedené v kap. 4.03.

4.09.2 Zkušebńı plavba k ověřeńı požadavku kap. 4.09.1 a jej́ı vyhodnoceńı se provád́ı podle
”Správńıho pokynu č. 2”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na
plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

4.10. Schopnost otáčeńı

4.10.1 Plavidla a sestavy délky do 86 m nebo š́ı̌rky do 22,90 m muśı být schopné se včas otočit.
Zkoušku schopnosti otáčeńı lze nahradit zkouškou schopnosti zastaveńı podle kap. 4.07. Schopnost
otáčeńı se prokazuje pomoćı otáčećıch manévr̊u při plavbě proti proudu.

4.10.2 Zkušebńı plavba k ověřeńı požadavku kap. 4.10.1 a jej́ı vyhodnoceńı se provád́ı podle
”Správńıho pokynu č. 2”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na
plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

KAPITOLA 5
KORMIDELNÍ ZAŘÍZENÍ

5.01. Obecné požadavky

5.01.1 Plavidla muśı být vybavena spolehlivým kormidelńım zař́ızeńım, které zajǐst’uje alespoň
manévrovatelnost požadovanou podle kapitoly 4.

5.01.2 Poháněná kormidelńı zař́ızeńı muśı být navržena tak, aby kormidlo nemohlo samovolně
změnit polohu.

5.01.3 Celé kormidelńı zař́ızeńı muśı být navrženo tak, aby vydrželo stálý náklon až do výchylky
15◦ a okolńı teplotu od - 20 ◦C do + 50 ◦C.

5.01.4 Části kormidelńıho zař́ızeńı muśı být dostatečně pevné, aby vydržely namáháńı, kterým
jsou vystaveny za běžných provozńıch podmı́nek. Žádné vněǰśı śıly p̊usob́ıćı na kormidlo nesměj́ı
zhoršit funkčnost kormidelńıho stroje a jeho pohonné jednotky.

5.01.5 Vyžaduj́ı-li to śıly nutné k ovládáńı kormidla, muśı mı́t kormidelńı stroj motorovou po-
honnou jednotku.

5.01.6 Kormidelńı stroj s motorovou pohonnou jednotkou muśı být opatřen ochranou proti
přet́ıžeńı, aby byl omezen krout́ıćı moment.

5.01.7 Otvory v trupu a hř́ıdelová vedeńı pro kormidelńı pně muśı být zhotoveny tak, aby se
zabránilo úniku mazaćıch olej̊u znečǐst’uj́ıćıch vodu.

28



5.02. Pohonné jednotky kormidelńıho stroje

5.02.1 Má-li kormidelńı stroj motorovou pohonnou jednotku, muśı být vybaven druhou nezávislou
pohonnou jednotkou nebo ručńım pohonem. V př́ıpadě poruchy nebo selháńı pohonné jednotky
kormidelńıho zař́ızeńı muśı být možné zač́ıt použ́ıvat druhou nezávislou pohonnou jednotku nebo
ručńı pohon do pěti sekund.

5.02.2 Nejsou-li druhá pohonná jednotka nebo ručńı pohon uváděny do provozu automaticky,
muśı být možné tak učinit neprodleně jediným jednoduchým a rychlým úkonem kormidelńıka.

5.02.3 Druhá pohonná jednotka nebo ručńı pohon muśı rovněž zajistit manévrovatelnost
požadovanou podle kapitoly 4.

5.03. Hydraulická pohonná jednotka kormidelńıho stroje

5.03.1 Hydraulické pohonná jednotka kormidelńıho stroje nesmı́ sloužit jako pohonné zař́ızeńı
pro jiné silové spotřebiče.

5.03.2 Hydraulické nádrže muśı být vybaveny výstražným systémem, který sleduje pokles hladiny
oleje pod nejnižš́ı př́ıpustnou úroveň potřebnou pro bezpečný provoz.

5.03.3 Rozměry, konstrukce a uspořádáńı potrub́ı muśı v nejvyšš́ı možné mı́̌re vyloučit mechanické
poškozeńı nebo poškozeńı následkem požáru.

5.03.4 Hydraulické hadice

a) jsou př́ıpustné pouze tehdy, jsou-li nezbytné k pohlcováńı vibraćı nebo volnému pohybu kon-
strukčńıch prvk̊u;

b) muśı být navrženy nejméně pro maximálńı provozńı tlak;

c) muśı být nahrazeny novými nejméně každých osm let.

5.03.5 Hydraulické válce, hydraulická čerpadla, hydromotory a elektromotory muśı být
prohlédnuty nejméně každých osm let odborně zp̊usobilou osobou a v př́ıpadě potřeby opraveny.

5.04. Zdroj energie

5.04.1 Kormidelńı zař́ızeńı se dvěma motorovými pohonnými jednotkami muśı mı́t nejméně dva
zdroje energie.

5.04.2 Neńı-li druhý zdroj energie pro motorovou pohonnou jednotku během plavby trvale k dis-
pozici, muśı být po dobu potřebnou k jeho nastartováńı zajǐstěn vyrovnávaćı systém s dostatečnou
kapacitou.

5.04.3 Hlavńı zdroj pro kormidelńı zař́ızeńı nesmı́ sloužit jako zdroj elektrické energie pro jiné
silové spotřebiče.

5.05. Ručńı pohon

5.05.1 Kormidelńı kolo ručńıho pohonu nesmı́ být poháněno motorovou pohonnou jednotkou.

5.05.2 Bez ohledu na polohu kormidla muśı být při automatickém zapnut́ı ručńıho pohonu
znemožněn zpětný chod kormidelńıho kola.

5.06. Zař́ızeńı kormidlovaćıch propeler̊u, vodomet̊u a cykloidńıch (Voth-Schneider)
propeler̊u a př́ıd’ová dokormidlovaćı zař́ızeńı

5.06.1 Je-li dálkové ovládáńı ke změně směru u zař́ızeńı kormidlovaćıch propeler̊u, vodo-
met̊u, cykloidńıch (Voth- Schneider) propeler̊u nebo př́ıd’ového dokormidlovaćıho zař́ızeńı elek-
trické, hydraulické nebo pneumatické, muśı být plavidlo vybaveno dvěmi navzájem nezávislými

29



ovládaćımi systémy mezi kormidelnou a propelerem nebo př́ıd’ovým dokormidlovaćım zař́ızeńım,
které přiměřeně splňuj́ı požadavky kap. 5.01 až 5.05. Tento odstavec se na uvedená zař́ızeńı nevzta-
huje, nejsou- li zapotřeb́ı k dosažeńı manévrovatelnosti požadované podle kapitoly 5 nebo nejsou-li
nezbytné ke zkoušce schopnosti zastaveńı.

5.06.2 Je-li plavidlo vybaveno dvěma nebo v́ıce na sobě nezávislými kormidlovaćımi propelery,
vodomety, cykloidńımi (Voth-Schneider) propelery nebo př́ıd’ovými dokormidlovaćımi zař́ızeńımi,
neńı druhý ovládaćı systém nutný, je-li při poruše jednoho zař́ızeńı u plavidla zachována
manévrovatelnost požadovaná podle kapitoly 4.

5.07. Ukazatele a kontrolńı zař́ızeńı

5.07.1 Poloha kormidla muśı být jasně patrná z ovládaćıho stanovǐstě. Je-li ukazatel polohy
kormidla elektrický, muśı mı́t vlastńı napájeńı.

5.07.2 Na ovládaćım stanovǐsti muśı být optický a akustický poplašný systém, který signalizuje

a) pokles hladiny oleje v hydraulických nádrž́ıch pod nejnižš́ı př́ıpustnou úroveň v souladu s kap.
5.03.2 a pokles provozńıho tlaku v hydraulické soustavě;

b) výpadek napájeńı ovládaćıho prvku ř́ızeńı;

c) výpadek napájeńı pohonných jednotek;

d) poruchu regulátoru rychlosti otáčeńı;

e) poruchu předepsaných vyrovnávaćıch systémů.

5.08. Regulátory rychlosti otáčeńı

5.08.1 Regulátory rychlosti otáčeńı a jej́ıch součásti muśı splňovat požadavky kap. 9.19.

5.08.2 Správná funkce regulátoru rychlosti otáčeńı se muśı zobrazovat na ovládaćım stanovǐsti
pomoćı zelené kontrolky. Muśı být kontrolován výpadek napájećıho napět́ı nebo jeho nepř́ıpustné
koĺısáńı a nepř́ıpustné sńıžeńı rychlosti otáček gyroskopu.

5.08.3 Je-li plavidlo vybaveno kromě regulátoru rychlosti otáčeńı i jiným kormidelńım zař́ızeńım,
muśı být možné z ovládaćıho stanovǐstě jednoznačně rozlǐsit, které z těchto zař́ızeńı bylo zapnuto.
Muśı být možné přepnout neprodleně z jednoho zař́ızeńı na druhé. Regulátor rychlosti otáčeńı
nesmı́ mı́t vliv na ostatńı kormidelńı zař́ızeńı.

5.08.4 Elektrické napájeńı regulátoru rychlosti otáčeńı muśı být nezávislé na jiných elektrických
spotřebič́ıch.

5.08.5 Gyroskopy, detektory a ukazatele rychlosti otáčeńı použité v regulátorech rychlosti otáčeńı
muśı splňovat minimálńı požadavky a zkušebńı postupy pro ukazatele rychlosti otáčeńı.

5.09. Pravidelné prohĺıdky

5.09.1 Prohĺıdka správnosti instalace kormidelńıho zař́ızeńı muśı být provedena subjektem
pověřeným prohĺıdkami. Za účelem ověřeńı technické zp̊usobilosti kormidelńıho zař́ızeńı může být
vyžadováno předložeńı těchto doklad̊u:

a) popis kormidelńıho zař́ızeńı;

b) výkresy a informace o pohonných jednotkách kormidelńıho stroje a ovládaćıch prvćıch ř́ızeńı;

c) informace o kormidelńım stroji;
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d) schéma elektrického zapojeńı;

e) popis regulátoru rychlosti otáčeńı;

f) návod k obsluze kormidelńıho zař́ızeńı.

5.09.2 Funkce celého kormidelńıho zař́ızeńı se kontroluje při zkušebńı plavbě. Je-li instalován re-
gulátor rychlosti otáčeńı, je nutno zkontrolovat, zda lze spolehlivě udržet stanovený kurz a bezpečně
zvládnout nastavený oblouk otáčeńı.

5.09.3 Prohĺıdku kormidelńıho zař́ızeńı se strojńım pohonem provád́ı subjekt pověřený
prohĺıdkami prostřednictv́ım odborně zp̊usobilé osoby

a) před uvedeńım do provozu;

b) po poruše;

c) po jakékoli úpravě nebo opravě;

d) pravidelně nejméně každé tři roky.

5.09.4 Prohĺıdka muśı zahrnovat alespoň:

a) kontrolu souladu se schválenými výkresy a při pravidelné prohĺıdce, zda byly provedeny
úpravy kormidelńıho zař́ızeńı;

b) kontrolu funkčnosti kormidelńıho zař́ızeńı pro všechny provozńı možnosti;

c) vizuálńı kontrolu a zkoušku těsnosti hydraulických prvk̊u, zejména ventil̊u, potrub́ı, hydrau-
lických hadic, hydraulických válc̊u, hydraulických čerpadel a hydraulických saćıch koš̊u;

d) vizuálńı kontrolu elektrických prvk̊u, zejména relé, elektromotor̊u a bezpečnostńıch zař́ızeńı;

e) kontrolu optických a akustických kontrolńıch zař́ızeńı.

5.09.5 Protokol o prohĺıdce kormidelńıho zař́ızeńı obsahuje

1. výsledek prohĺıdky,

2. datum prohĺıdky, a

3. jméno a př́ıjmeńı odborně zp̊usobilé osoby.

KAPITOLA 6
KORMIDELNA

6.01. Obecná ustanoveńı

6.01.1 Kormidelna muśı být zař́ızena tak, aby umožňovala soustavný výkon povinnost́ı kormi-
delńıka během plavby.

6.01.2 Za běžných provozńıch podmı́nek nesmı́ hladina akustického tlaku hluku zp̊usobeného pla-
vidlem měřená na ovládaćım stanovǐsti v úrovni kormidelńıkovy hlavy překročit 70 dB(A). Měřeńı
hluku se provád́ı dle ”Správńıho pokynu č. 5”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı
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technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnit-
rozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice
2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

6.01.3 Je-li kormidelna uspořádaná k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru, muśı být
kormidelńık schopen plnit své úkoly vsedě a všechna signálńı a kontrolńı zař́ızeńı a ovládaćı prvky
nutné pro ř́ızeńı plavidla muśı být umı́stěny tak, aby je kormidelńık mohl během plavby pohodlně
sledovat a ovládat, aniž by opustil své sedadlo a přestal sledovat obrazovku radaru.

6.02. Neomezený výhled

6.02.1 Z ovládaćıho stanovǐstě muśı být výhled ve všech směrech.

6.02.2 Oblast omezeného výhledu kormidelńıka před př́ıd́ı plavidla v nenaloženém stavu s po-
lovičńımi zásobami bez balastńı zátěže nesmı́ překročit dvě délky lodi nebo 250 m, podle toho, která
hodnota je nižš́ı, vzhledem k hladině vody. K optickým a elektronickým př́ıstroj̊um ke zmenšeńı
oblasti omezeného výhledu nelze během prohĺıdky přihĺıžet. K daľśımu zmenšeńı oblasti omezeného
výhledu lze použ́ıt pouze vhodné elektronické př́ıstroje.

6.02.3 Oblast neomezeného výhledu kormidelńıka při ř́ızeńı plavidla muśı být nejméně 240◦ na
horizontu, z čehož nejméně 140◦ v předńım p̊ulkruhu. V běžném směru pohledu kormidelńıka se
nesmı́ nacházet okenńı rám, sloupek nebo nástavba. Neńı-li zajǐstěn dostatečný neomezený výhled
směrem dozadu, mohou i v př́ıpadě oblasti neomezeného výhledu 240◦ na horizontu být požadována
jiná opatřeńı, zejména instalaci pomocných optických nebo elektronických př́ıstroj̊u. Výška spodńı
hrany bočńıch oken muśı být co nejnižš́ı, výška horńı hrany bočńıch a zadńıch oken muśı být co
nejvyšš́ı. Při zjǐst’ováńı, zda jsou splněny požadavky kap. 6.02 týkaj́ıćı se výhledu z kormidelny, se
předpokládá, že na ovládaćım stanovǐsti je výška oč́ı kormidelńıka v úrovni 1 650 mm nad podlahou
kormidelny.

6.02.4 Horńı hrana oken kormidelny směřuj́ıćıch k př́ıdi muśı být dostatečně vysoká, aby osoba
na ovládaćım stanovǐsti s výškou oč́ı 1 800 mm měla zajǐstěn volný výhled nejméně 10 stupň̊u nad
vodorovnou rovinu v úrovni výšky oč́ı.

6.02.5 Neomezený výhled čelńım sklem muśı být za každého počaśı zajǐstěn vhodnými prostředky.

6.02.6 Okna použitá v kormidelně muśı být vyrobena z bezpečnostńıho skla a muśı mı́t světelnou
propustnost nejméně 75 %. Čelńı okna na stanovǐsti v̊udce plavidla muśı být vybavena antire-
flexńı skly nebo upevněna tak, aby účinně znemožňovala odrazy. Tento požadavek je považován za
splněný, jsou-li okna vykloněna od svislé roviny směrem ven, a to ve vněǰśım úhlu nejméně 10◦ a
nejvýše 25◦.

6.03. Obecné požadavky na ovládaćı prvky, signálńı a kontrolńı zař́ızeńı

6.03.1 Ovládaćı prvky potřebné k ovládáńı plavidla se muśı snadno přestavovat do provozńı
polohy. Provozńı poloha muśı být jednoznačně jasná.

6.03.2 Kontrolńı př́ıstroje muśı být snadno čitelné. Jejich osvětleńı muśı být plynule regulovatelné
až do úplného vypnut́ı. Světelné zdroje nesmı́ být rušivé a nesmı́ zhoršovat čitelnost kontrolńıch
př́ıstroj̊u.

6.03.3 V kormidelně muśı být instalován systém k testováńı výstražných světel a kontrolek.

6.03.4 Muśı být jednoznačně zjistitelné, zda je zař́ızeńı v provozu. Je-li jeho fungováńı signali-
zováno pomoćı kontrolky, muśı být tato zelená.

6.03.5 Jakákoli nesprávná funkce nebo porucha systémů, jejichž monitorováńı je předepsáno,
muśı být signalizována pomoćı červených výstražných světel.
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6.03.6 Při rozsv́ıceńı červených výstražných světel muśı současně zazńıt zvukový výstražný
signál. Zvukové výstražné signály mohou být dány jako jeden hromadný signál. Hladina akus-
tického tlaku tohoto signálu muśı překročit maximálńı hladinu akustického tlaku okolńıho hluku na
ovládaćım stanovǐsti nejméně o 3 dB(A). Měřeńı akustického tlaku výstražného signálu se provád́ı
dle ”Správńıho pokynu č. 5”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky
na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES. Zvukový výstražný signál muśı být
možné vypnout. Vypnut́ım se nesmı́ zabránit tomu, aby výstražný signál byl opět spuštěn v př́ıpadě
jiné nesprávné funkce. Červená výstražná světla lze vypnout teprve po odstraněńı závady.

6.03.7 Kontrolńı a signálńı zař́ızeńı se v př́ıpadě výpadku napájeńı muśı automaticky přeṕınat
na náhradńı zdroj energie.

6.04. Zvláštńı požadavky na ovládaćı prvky, signálńı a kontrolńı zař́ızeńı hlavńıch
motor̊u a kormidelńıho zař́ızeńı

6.04.1 Z ovládaćıho stanovǐstě muśı být možné ovládat a sledovat hlavńı motory a kormidelńı
zař́ızeńı. Hlavńı motory vybavené spojkou, kterou lze ovládat z ovládaćıho stanovǐstě, nebo na-
staveńı stavitelného stoupáńı vrtule, kterou lze ovládat z ovládaćıho stanovǐstě, muśı být možné
zapnout a vypnout pouze ze strojovny.

6.04.2 Každý hlavńı motor muśı být ovládán jednou samostatnou pákou pohybuj́ıćı se po ob-
louku kruhu ve svislé rovině v́ıceméně rovnoběžné s podélnou osou plavidla. Pohyb páky vpřed
muśı zp̊usobit pohyb plavidla dopředu a pohyb páky k zádi muśı zp̊usobit pohyb plavidla nazpět.
K použit́ı spojky a změně směru docháźı, pokud je páka přibližně v neutrálńı poloze. Páka muśı do
neutrálńı polohy zaklapnout.

6.04.3 Muśı se zobrazovat směr náporu přenášeného na plavidlo pohonem a počet otáček propul-
soru nebo hlavńıch motor̊u.

6.04.4 Na ovládaćım stanovǐsti se muśı nacházet signálńı a kontrolńı zař́ızeńı podle kap. 5.07.2,
kap. 7.03.2 a kap. 7.05.13.

6.04.5 Plavidla s kormidelnou uspořádanou k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru muśı
být ovládána pákou. Páka se muśı snadno ovládat ručně. Poloha páky s ohledem na podélnou osu
plavidla muśı odpov́ıdat poloze kormidelńıch ploutv́ı. Muśı být možné uvolnit páku v libovolné
poloze beze změny polohy kormidla. Neutrálńı poloha páky muśı být jednoznačně rozpoznatelná.

6.04.6 Je-li v př́ıpadě kormidelny uspořádané k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru
plavidlo vybavené př́ıd’ovými nebo zvláštńımi kormidly, zejména pro plavbu vzad, ovládaj́ı se tato
samostatnými pákami, které obdobně splňuj́ı požadavky stanovené v kap. 6.04.5. Tento požadavek
plat́ı rovněž tehdy, pokud se v př́ıpadě sestav použ́ıvá kormidelńı zař́ızeńı jiného plavidla než pla-
vidla vedoućıho sestavu.

6.04.7 Použ́ıvaj́ı-li se regulátory rychlosti otáčeńı, muśı být ovládaćı prvek rychlosti otáčeńı možné
v libovolné poloze uvolnit, aniž by došlo ke změně nastavené rychlosti. Rozsah otáčeńı ovládaćıho
prvku muśı být dostatečný, aby bylo zajǐstěno dostatečné nastaveńı. Neutrálńı poloha muśı být
jednoznačně rozpoznatelná ze všech ostatńıch mı́st. Osvětleńı stupnice muśı být plynule regulova-
telné.

6.04.8 Zař́ızeńı k dálkovému ovládáńı celého kormidelńıho zař́ızeńı muśı být trvale zabudováno a
uspořádáno tak, aby byl jednoznačně rozpoznatelný zvolený kurz. Je-li možné zař́ızeńı k dálkovému
ovládáńı vypnout, muśı být vybaveno indikačńım zař́ızeńım, které ukazuje př́ıslušný provozńı stav
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- ”zapnuto”nebo ”vypnuto”. Uspořádáńı a ovládáńı ovládaćıch prvk̊u muśı být účelné. U zař́ızeńı
zdvojuj́ıćıch kormidelńı zař́ızeńı, jako je př́ıd’ové dokormidlovaćı zař́ızeńı, je př́ıpustné zař́ızeńı
k dálkovému ovládáńı, které neńı trvale zabudováno, je-li možno toto zdvojuj́ıćı zař́ızeńı kdykoli
vypnout v kormidelně.

6.04.9 V př́ıpadě kormidlovaćıch propeler̊u, vodomet̊u, cykloidńıch (Voth-Schneider) propeler̊u a
př́ıd’ového dokormidlovaćıho zař́ızeńı jsou př́ıpustné rovnocenné ovládaćı prvky a signálńı a kont-
rolńı zař́ızeńı. Požadavky v kap. 6.04.1 až 6.04.8 plat́ı přiměřeně s ohledem na zvláštńı vlastnosti
a zvolené uspořádáńı aktivńıch kormidlovaćıch a propulzńıch jednotek uvedených ve větě prvńı.
Podobně jako v př́ıpadě kap. 6.04.2 muśı být každá jednotka ovládaná pákou pohybuj́ıćı se po ob-
louku kruhu ve svislé rovině v́ıceméně rovnoběžné se směrem śıly pohonné jednotky. Z polohy páky
muśı být jednoznačně rozpoznatelný směr śıly propulze p̊usob́ıćı na plavidlo. Jestliže kormidlovaćı
propeler nebo cykloidńı (Voth-Schneider) propeler neńı ovládán pákou, nemuśı být požadováno
splněńı požadavk̊u kap. 6.04.2. Tyto odchylky muśı být uvedeny v osvědčeńı plavidla v kolonce 52.

6.05. Navigačńı světla, světelné a zvukové signály

6.05.1 V kormidelně muśı být umı́stěny kontrolky nebo rovnocenná zař́ızeńı ke kontrole na-
vigačńıch světel, neńı-li možné kontrolu provádět př́ımo z kormidelny.

6.05.2 V kormidelnách uspořádaných k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru muśı být na
ovládaćım panelu umı́stěny kontrolky ke kontrole navigačńıch světel a světelných signál̊u. Vyṕınače
navigačńıch světel jsou zabudovány do kontrolek nebo se nacházej́ı v jejich bezprostředńı bĺızkosti.
Uspořádáńı a barva kontrolek pro navigačńı světla a světelné signály odpov́ıdá skutečné poloze a
barvě těchto světel a signál̊u na plavidle. Při poruše navigačńıho světla nebo světelného signálu
dojde k zapnut́ı př́ıslušné kontrolky neboje porucha signalizována jiným zp̊usobem.

6.05.3 V kormidelnách uspořádaných k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru musej́ı být
zvukové signály ovládány nožńım pedálem. Tento požadavek se nevztahuje na signál ”nepřibližovat
se”.

6.05.5 Navigačńı světla, jejich kryty a př́ıslušenstv́ı muśı mı́t schváleńı typu v souladu s nař́ızeńım
vlády o technických požadavćıch na námořńı zař́ızeńı9).

6.06. Radarové vybaveńı a ukazatel rychlosti otáčeńı

6.06.1 Radarové zař́ızeńı a ukazatele rychlosti otáčeńı muśı odpov́ıdat typu schválenému
př́ıslušným orgánem. Radarové zař́ızeńı a ukazatele rychlosti otáčeńı muśı splňovat požadavky
část́ı I až III př́ılohy IX.

”
Radarové zař́ızeńı a ukazatele rychlosti otáčeńı použ́ıvané na plavidlech

vnitrozemské plavby“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı
technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve
zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES,
směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU. Zař́ızeńı pro vnitrozemský ECDIS, jež lze provo-
zovat v navigačńım režimu, se považuje za radarové zař́ızeńı.

6.06.2 Ukazatel rychlosti otáčeńı muśı být umı́stěn před kormidelńıkem v jeho zorném poli.
V kormidelnách uspořádaných k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru

a) obrazovka radaru nesmı́ být v normálńı poloze podstatně mimo směr pohledu kormidelńıka;

b) radarový sńımek muśı z̊ustat plně viditelný bez pomoci masky nebo st́ınidla, nezávisle na
světelných podmı́nkách mimo kormidelnu;

c) ukazatel rychlosti otáčeńı muśı být umı́stěn př́ımo nad nebo pod obrazovkou radaru nebo být
do ńı zabudován.
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6.07. Radiotelefonńı systémy u plavidel s kormidelnami uspořádanými k ř́ızeńı pla-
vidla jednou osobou s pomoćı radaru

6.07.1 Jsou-li kormidelny plavidel uspořádány k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru,
muśı být př́ıjem v rámci radiotelefonńı služby kategorie plavidlo - plavidlo a př́ıjem kategoríı pla-
vebńıch informaćı zajǐstěn reproduktorem a vyśıláńı pevným mikrofonem. Přepnut́ı z př́ıjmu na
vyśıláńı muśı být ovládáno tlač́ıtkem. Tyto mikrofony nesmı́ umožňovat použit́ı ve veřejné komu-
nikačńı śıti.

6.07.2 Pokud je kormidelna uspořádaná k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru vyba-
vena radiotelefonńım systémem pro veřejnou komunikačńı śıt’, muśı být př́ıjem možný ze sedadla
kormidelńıka.

6.08. Zař́ızeńı pro vnitřńı komunikaci na plavidle

6.08.1 Na plavidlech s kormidelnou uspořádanou k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru
muśı být k dispozici zař́ızeńı pro vnitřńı komunikaci na plavidle. Z ovládaćıho stanovǐstě muśı být
možné navázat spojeńı

a) s př́ıd́ı plavidla nebo čelem sestavy;

b) se zád́ı plavidla nebo zadńı část́ı sestavy, neńı-li z ovládaćıho stanovǐstě možná př́ımá komu-
nikace;

c) s prostory pro posádku;

d) s kabinou v̊udce plavidla.

Př́ıjem muśı být na všech mı́stech těchto vnitřńıch komunikačńıch linek uskutečňován pomoćı
reproduktoru a vyśıláńı pevným mikrofonem. Spojeńı s př́ıd́ı a zád́ı plavidla nebo čelem a zadńı
části sestavy může být radiotelefonńı.

6.09. Poplašný systém

6.09.1 Plavidlo muśı být vybaveno poplašný systém, pomoćı něhož lze spustit akustický výstražný
signál v obytných prostorách, strojovnách a př́ıpadně samostatných strojovnách čerpadel.

6.09.2 Kormidelńık muśı mı́t v dosahu tlač́ıtko ”vypnuto/zapnuto”pro ovládáńı poplašného
signálu; tlač́ıtkové sṕınače, které se po uvolněńı automaticky vracej́ı do polohy ”vypnuto”, nejsou
povoleny.

6.09.3 Hladina akustického tlaku výstražného signálu v obytných prostorech nesmı́ být menš́ı
než 75 dB(A). Ve strojovnách a strojovnách čerpadel muśı mı́t výstražný signál podobu bli-
kaj́ıćıho světla, které je viditelné ze všech stran a jednoznačně rozeznatelné na všech mı́stech.
Měřeńı akustického tlaku výstražného signálu se provád́ı dle ”Správńıho pokynu č. 5”uvedeném
v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch
cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı
technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve
zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a
směrnice 2008/126/ES.

6.10. Vytápěńı a větráńı

6.10.1 Kormidelny muśı být vybaveny účinnou vytápěćı a větraćı soustavou, kterou lze regulovat.
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6.11. Zař́ızeńı k ovládáńı zád’ové kotvy

6.11.1 Na plavidlech a v sestavách s kormidelnami uspořádanými k ř́ızeńı plavidla jednou osobou
s pomoćı radaru deľśıch než 86 m nebo širš́ıch než 22,90 m muśı mı́t kormidelńık možnost spustit
ze svého stanovǐstě zád’ovou kotvu.

6.12. Spouštěćı kormidelny

6.12.1 Spouštěćı kormidelny muśı být vybaveny zař́ızeńım pro sńıžeńı výšky.

6.12.2 Při spouštěńı se muśı automaticky spustit jednoznačně rozpoznatelný zvukový výstražný
signál. Tento požadavek neplat́ı, je-li pomoćı vhodných konstrukčńıch opatřeńı vyloučeno nebezpeč́ı
úrazu plynoućı ze spouštěńı kormidelny.

6.12.3 V jakékoli poloze muśı být možné kormidelnu bezpečně opustit.

6.13. Záznam v osvědčeńı Společenstv́ı u plavidel s kormidelnami uspořádanými
k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru

6.13.1 Splňuje-li plavidlo požadavky podle kap. 6.01., 6.04. až 6.08. a 6.11 pro kormidelny
uspořádané k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru, zaṕı̌se se do osvědčeńı plavidla tento
údaj: ”Plavidlo má kormidelnu uspořádanou k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru”.

KAPITOLA 7
KONSTRUKCE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

7.01. Obecná ustanoveńı

7.01.1 Strojńı zař́ızeńı a jejich připojené soustavy a zař́ızeńı muśı být navrženy, vyrobeny a
instalovány v souladu s principy dobré praxe.

7.01.2 Tlakové nádoby určené pro provoz plavidla muśı být zkontrolovány subjektem pověřeným
prohĺıdkami za účelem ověřeńı, že jsou bezpečné pro provoz:

a) před svým prvńım uvedeńım do provozu,

b) před opětovným uvedeńım do provozu po jakékoli úpravě nebo opravě a

c) pravidelně nejméně každých pět let.

Kontrola muśı zahrnovat vnitřńı a vněǰśı prohĺıdku. Nádoby se stlačeným vzduchem, jejichž
vnitřńı prostory nelze podrobit řádné kontrole, nebo během vnitřńı prohĺıdky nelze jasně stano-
vit jejich stav, muśı být podrobena daľśımu nedestruktivńımu zkoušeńı nebo hydraulické tlakové
zkoušce. Doklad o provedeńı kontroly obsahuje datum, závěr kontroly a podpis subjektu pověřeného
prohĺıdkami.

7.01.3 Na plavidle lze instalovat pouze spalovaćı motory určené ke spalováńı paliva s bodem
vzplanut́ı vyšš́ım než 55 ◦C.

7.02. Bezpečnost provozu

7.02.1 Strojńı zař́ızeńı muśı být umı́stěna a upevněna tak, aby byla dostatečně př́ıstupná pro
obsluhu a údržbu a aby neohrožovala osoby, které tyto úkony prováděj́ı. Strojńı zař́ızeńı muśı být
zabezpečena proti náhodnému spuštěńı.

7.02.2 Hlavńı motory, pomocná zař́ızeńı, kotle a tlakové nádoby a jejich př́ıslušenstv́ı muśı být
vybaveny bezpečnostńımi prvky.
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7.02.3 Motory poháněj́ıćı tlakové a saćı ventilátory větraćı soustavy muśı být možné zastavit
z vněǰsku prostoru, ve kterém jsou umı́stěny, a z vněǰsku strojovny.

7.02.4 Spojovaćı prvky potrub́ı (hadice) pro palivo, mazaćı olej a oleje (včetně hydraulických
kapalin) použ́ıvané v soustavách pro přenos śıly a v ovládaćıch, pohonných a topných soustavách
muśı být vybaveny kryty nebo jinou vhodnou ochranou, aby se zamezilo rozstřiku nebo prosáknut́ı
paliva nebo oleje na horké plochy, do vstup̊u sáńı vzduchu strojńıho zař́ızeńı nebo do jiných zdroj̊u
vzńıceńı. Počet spojovaćıch prvk̊u v těchto potrubńıch soustavách muśı být co nejmenš́ı.

7.02.5 Vněǰśı vysokotlaká palivová potrub́ı vznětových motor̊u mezi vysokotlakými palivovými
čerpadly a vstřikovaćı paliva muśı být chráněna opláštěnou potrubńı soustavou schopnou po-
jmout palivo při poruše vysokotlakého potrub́ı. Opláštěná soustava muśı vybavena zař́ızeńım pro
shromažd’ováńı odkapávaj́ıćıho paliva a zař́ızeńı, které signalizuje poruchu na palivovém potrub́ı;
u motor̊u s nejvýše dvěma válci se však poplašný signál nevyžaduje. Opláštěné potrubńı soustavy
se nesmı́ použ́ıt u motor̊u na otevřených palubách poháněj́ıćıch navijáky a svislá vratidla.

7.02.6 Izolace část́ı motoru muśı splňovat požadavky kap. 2.04.3 druhé věty.

7.03. Pohonné zař́ızeńı

7.03.1 Pohonné zař́ızeńı plavidla muśı být možné rychle a spolehlivě uvést do chodu, zastavit a
uvést do zpětného chodu.

7.03.2 Pomoćı vhodných zař́ızeńı, která v př́ıpadě dosažeńı kritické hladiny spouštěj́ı poplašný
signál, je nutno sledovat

a) teplotu chlad́ıćı vody hlavńıch motor̊u;

b) tlak mazaćıho oleje u hlavńıch motor̊u a převodovek;

c) tlak oleje a vzduchu u reverzačńıch jednotek hlavńıch motor̊u, reverzńıch převodovek nebo
vrtuĺı.

7.03.3 U plavidel s jedńım hlavńım motorem se tento motor nesmı́ automaticky vyṕınat
s výjimkou ochrany proti zvýšeńı otáček.

7.03.4 U plavidel s jedńım hlavńım motorem může být tento motor opatřen automatickým
zař́ızeńım ke sńıžeńı počtu otáček motoru pouze tehdy, je-li automatické sńıžeńı počtu otáček
motoru v kormidelně signalizováno vizuálně i zvukově a zař́ızeńı ke sńıžeńı počtu otáček motoru
lze vypnout ze stanovǐstě kormidelńıka.

7.03.5 Hř́ıdel muśı být uložena tak, aby nemohlo doj́ıt k úniku maziv znečǐst’uj́ıćıch vodu.

7.04. Výfuková soustava motoru

7.04.1 Všechny výfukové plyny muśı být z plavidla odváděny.

7.04.2 Výfukové potrub́ı muśı být sestaveno tak, aby do žádné části plavidla nepronikaly výfukové
plyny z výfukových potrub́ı. Výfuková potrub́ı procházej́ıćı obytnými prostory nebo kormidelnou
muśı mı́t v těchto prostorech plynotěsné ochranné opláštěńı. Mezera mezi výfukovým potrub́ım a
plynotěsným ochranným opláštěńım muśı umožnit př́ıvod vněǰśıho vzduchu.

7.04.3 Výfuková potrub́ı muśı být uspořádána a chráněna tak, aby nemohla zp̊usobit požár.

7.04.4 Ve strojovnách muśı být výfukové potrub́ı vhodně tepelně izolováno, nebo chlazeno. V pro-
storech mimo strojovnu postačuje ochrana před dotykem.

7.05. Palivové nádrže, potrub́ı a př́ıslušenstv́ı

7.05.1 Kapalné palivo muśı být skladováno v ocelových nádrž́ıch, které bud’ jsou ned́ılnou součást́ı
lodńıho trupu, nebo jsou k lodńımu trupu pevně připevněny. Vyžaduje-li to konstrukce plavidla,
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lze použ́ıt rovnocenný ohnivzdorný materiál. Tyto požadavky se nevztahuj́ı na nádrže s obsahem
do 12 litr̊u, které byly při jejich výrobě vestavěny do př́ıdavných zař́ızeńı. Tyto požadavky se dále
nevztahuj́ı na mobilńı palivové nádrže plovoućıch stroj̊u za podmı́nek uvedených v kap. 17.02.1
ṕısm. c). Palivové nádrže nesměj́ı mı́t společné děĺıćı stěny s nádržemi na pitnou vodu.

7.05.2 Nádrže, jejich potrub́ı a daľśı př́ıslušenstv́ı muśı být uloženy a uspořádány tak, aby palivo
ani palivové výpary nemohly náhodně uniknout do plavidla. Ventily nádrž́ı určené k odběru vzorku
paliva nebo odváděńı vody muśı být vybaveny automatickým zav́ıráńım.

7.05.3 Před kolizńı přepážkou nesměj́ı být umı́stěny žádné palivové nádrže.

7.05.4 Palivové nádrže a jejich armatury nesměj́ı být umı́stěny př́ımo nad motory nebo výfukovým
potrub́ım.

7.05.5 Plnićı otvory palivových nádrž́ı muśı být zřetelně označeny.

7.05.6 Vyústěńı plnićıch potrub́ı palivových nádrž́ı, kromě nádrž́ı plněných pro denńı spotřebu,
muśı být na palubě. Plnićı potrub́ı muśı být opatřeno připojovaćım hrdlem v souladu s evrop-
skou normou EN 12 827:1999. Nádrže muśı být opatřeny odvětrávaćım potrub́ım vyústěným do
vněǰśıho ovzduš́ı nad palubou, které je uspořádáno tak, aby do něj nemohla vniknout voda. Pr̊uřez
odvětrávaćıho potrub́ı muśı činit nejméně 1,25násobek pr̊uřezu plnićıho potrub́ı. Jsou-li nádrže
navzájem propojené, muśı pr̊uřez spojovaćıho potrub́ı činit nejméně l,25násobek pr̊uřezu plnićıho
potrub́ı.

7.05.7 S výjimkou nádrž́ı namontovaných př́ımo na motoru, muśı být rozvodné potrub́ı kapalného
paliva př́ımo na výstupu z nádrže vybaveno rychlouzav́ıraćım ventilem, který lze obsluhovat z pa-
luby, i když jsou dotyčné prostory uzavřeny. Je-li provozńı zař́ızeńı kryté, v́ıko nebo kryt nesmı́
být uzamykatelné. Provozńı zař́ızeńı s rychlouzav́ıraćım ventilem muśı být označeno červeně. Je-li
zař́ızeńı kryté, muśı být kryt nebo v́ıko označeny symbolem pro rychlouzav́ıraćı ventil podle obrázku
9 v dodatku I k této př́ıloze.

7.05.8 Palivová potrub́ı, jejich spojovaćı prvky (hadice), těsněńı a armatury muśı být vyrobeny
z materiálu, který vydrž́ı mechanické, chemické a tepelné namáháńı, které lze předpokládat. Pali-
vová potrub́ı nesmı́ být vystavena škodlivým účink̊um tepla a muśı být možná jejich kontrola po
celé délce.

7.05.9 Palivové nádrže muśı být opatřeny vhodným zař́ızeńım pro měřeńı jejich obsahu. Měřićı
zař́ızeńı muśı být dobře čitelné až po nejvyšš́ı hladinu plněńı nádrže. Skleněné stavoznaky muśı
být účinně chráněny před nárazy, muśı být na dolńım konci opatřeny automatickým uzav́ıraćım
zař́ızeńım a na horńım konci připojeny k nádrž́ım nad nejvyšš́ı hladinou jejich plněńı. Materiál
použitý k výrobě skleněných stavoznak̊u se při běžné okolńı teplotě nesmı́ deformovat. Měřićı trubky
nesměj́ı končit v obytných prostorech. Měřićı trubky vyústěné ve strojovně nebo kotelně muśı být
opatřeny vhodným samouzav́ıraćım zař́ızeńım.

7.05.10 Palivové nádrže muśı být chráněny při jejich plněńı před rozlit́ım paliva pomoćı od-
pov́ıdaj́ıćıch technických zař́ızeńı plavidla. Tato zař́ızeńı se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla, bodu
52. Je-li palivo čerpáno ze zásobovaćıch čerpaćıch stanic s vlastńımi technickými zař́ızeńımi za-
braňuj́ıćımi rozlit́ı paliva na plavidlo během plněńı, neplat́ı požadavky na zař́ızeńı podle prvńı věty
a kap. 7.05.11.

7.05.11 Jsou-li palivové nádrže opatřeny automatickým uzav́ıraćım zař́ızeńım, muśı čidla za-
stavit plněńı, je-li nádrž plná z 97 %. Je-li použit elektrický kontakt, který zastavuje plněńı
prostřednictv́ım binárńıho signálu, předává se signál pomoćı vodotěsné spojovaćı zásuvky. Spojo-
vaćı zásuvka muśı být vybavena pro vedeńı stejnosměrného proudu 40 až 50 V, muśı být opatřena
krytem b́ılé barvy a poloha jej́ıho zemńıćıho kontaktu muśı být deset hodin.
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7.05.12 Palivové nádrže muśı být vybaveny otvory s těsnými uzávěry, které umožňuj́ı čǐstěńı a
kontrolu.

7.05.13 Palivové nádrže př́ımo zásobuj́ıćı hlavńı motory a motory potřebné pro bezpečný provoz
plavidla muśı být vybaveny zař́ızeńım, které dává v kormidelně vizuálńı a zvukový signál v př́ıpadě,
že hladina naplněńı palivem již nezaručuje bezpečný provoz.

7.06. Skladováńı mazaćıho oleje, potrub́ı a př́ıslušenstv́ı

7.06.1 Mazaćı oleje se skladuj́ı v ocelových nádrž́ıch, které bud’ jsou ned́ılnou součást́ı lodńıho
trupu, nebo jsou k lodńımu trupu pevně připevněny. Vyžaduje-li to konstrukce plavidla, lze použ́ıt
rovnocenný ohnivzdorný materiál. Tyto požadavky se nevztahuj́ı na nádrže s objemem do 25 litr̊u.
Nádrže na mazaćı olej nesměj́ı mı́t společné děĺıćı stěny s nádržemi na pitnou vodu.

7.06.2 Nádrže na mazaćı olej, jejich potrub́ı a daľśı př́ıslušenstv́ı muśı být uloženy a uspořádány
tak, aby mazaćı olej ani jeho výpary nemohly náhodně uniknout do plavidla.

7.06.3 Před kolizńı přepážkou nesměj́ı být umı́stěny žádné nádrže na mazaćı olej.

7.06.4 Nádrže na mazaćı olej a jejich armatury nesměj́ı být umı́stěny př́ımo nad motory nebo
výfukovým potrub́ım.

7.06.5 Plnićı otvory nádrž́ı na mazaćı olej muśı být zřetelně označeny.

7.06.6 Potrub́ı pro mazaćı olej, jejich spojovaćı prvky (hadice), těsněńı a armatury muśı být vy-
robeny z materiálu, který vydrž́ı mechanické, chemické a teplené namáháńı, které lze předpokládat.
Potrub́ı nesmı́ být vystavena škodlivým účink̊um tepla a muśı být možná jejich kontrola po celé
délce.

7.06.7 Nádrže na mazaćı olej muśı být opatřeny vhodným zař́ızeńım pro měřeńı jejich obsahu.
Měřićı zař́ızeńı muśı být dobře čitelné až po nejvyšš́ı hladinu plněńı nádrže. Skleněné stavoznaky
muśı být účinně chráněny před nárazy, muśı být na dolńım konci opatřeny automatickým uzav́ıraćım
zař́ızeńım a na horńım konci připojeny k nádrž́ım nad nejvyšš́ı hladinou jejich plněńı. Materiál
použitý k výrobě skleněných stavoznak̊u se při běžné okolńı teplotě nesmı́ deformovat. Měřićı trubky
nesměj́ı být vyústěny v obytných prostorech. Měřićı trubky vyústěné ve strojovně nebo kotelně muśı
být opatřeny vhodným samouzav́ıraćım zař́ızeńım.

7.07. Skladováńı olej̊u použ́ıvaných v soustavách pro přenos sil a v ovládaćıch, po-
honných a topných soustavách, potrub́ı a př́ıslušenstv́ı

7.07.1 Oleje včetně hydraulických kapalin použ́ıvané v soustavách pro přenos sil a v ovládaćıch,
pohonných a topných soustavách muśı být skladovány v nádrž́ıch, které jsou ned́ılnou součást́ı
lodńıho trupu nebo jsou k lodńımu trupu pevně připevněny. Vyžaduje-li to konstrukce plavidla, lze
použ́ıt rovnocenný ohnivzdorný materiál. Tyto požadavky se nevztahuj́ı na nádrže s objemem do
25 litr̊u. Tyto nádrže na olej nesměj́ı mı́t společné děĺıćı stěny s nádržemi na pitnou vodu.

7.07.2 Tyto nádrže na olej, jejich potrub́ı a daľśı př́ıslušenstv́ı muśı být uloženy a uspořádány
tak, aby olej ani jeho výpary nemohly náhodně uniknout do plavidla.

7.07.3 Před kolizńı přepážkou nesměj́ı být umı́stěny žádné nádrže na olej.

7.07.4 Nádrže na olej a jejich armatury nesměj́ı být umı́stěny př́ımo nad motory nebo výfukovým
potrub́ım.

7.07.5 Plnićı otvory nádrž́ı na olej muśı být zřetelně označeny.

7.07.6 Potrub́ı oleje, jejich spojovaćı prvky (hadice), těsněńı a armatury muśı být vyrobeny
z materiálu, který vydrž́ı mechanické, chemické a teplené namáháńı, které lze předpokládat. Potrub́ı
nesměj́ı být vystavena škodlivým účink̊um tepla a muśı být možná jejich kontrola po celé délce.

39



7.07.7 Nádrže na olej muśı být opatřeny vhodným zař́ızeńım pro měřeńı jejich obsahu. Měřićı
zař́ızeńı muśı být dobře čitelné až po nejvyšš́ı hladinu plněńı nádrže. Skleněné stavoznaky muśı
být účinně chráněny před nárazy, muśı být na dolńım konci opatřeny automatickým uzav́ıraćım
zař́ızeńım a na horńım konci připojeny k nádrž́ım nad nejvyšš́ı hladinou jejich plněńı. Materiál
použitý k výrobě skleněných stavoznak̊u se při běžné okolńı teplotě nesmı́ deformovat. Měřićı trubky
nesměj́ı být vyústěny v obytných prostorech. Měřićı trubky vyústěné ve strojovně nebo kotelně muśı
být opatřeny vhodným samouzav́ıraćım zař́ızeńım.

7.08. Odvodněńı a drenážńı soustavy

7.08.1 Každý vodotěsný úsek plavidla muśı být možno odvodnit zvlášt’. Tento požadavek se
nevztahuje na vodotěsné úseky, které jsou během provozu obvykle hermeticky utěsněny.

7.08.2 Plavidla s posádkou muśı být vybavena dvěma samostatnými drenážńımi čerpadly, která
nesměj́ı být instalována ve stejném prostoru. Nejméně jedno čerpadlo muśı mı́t strojńı pohon.
U plavidel s výkonem pohonu nepřesahuj́ıćım 225 kW nebo u plavidel s nosnost́ı nepřesahuj́ıćı 350 t
nebo u plavidel, která nejsou určena pro přepravu nákladu, maj́ıćıch výtlak vody nepřesahuj́ıćı
250 m3 však postačuje jedno čerpadlo s ručńım nebo strojńım pohonem. Všechna předepsaná
čerpadla muśı být možno použ́ıt ve všech vodotěsných úsećıch.

7.08.3 Minimálńı výkon Q1 prvńıho drenážńıho čerpadla se vypočte podle tohoto vzorce:

Q1 = 0, 1× d21 [l/min]

d1 je vypočteno podle vzorce:

d1 = 1, 5×
√

L(B +H) + 25 [mm]

7.08.4 Jsou-li drenážńı čerpadla připojena k drenážńı soustavě, drenážńı potrub́ı muśı mı́t vnitřńı
pr̊uměr nejméně d1 v mm a potrubńı větve muśı mı́t vnitřńı pr̊uměr nejméně d2 v mm. U plavidel
délky do 25 m lze hodnoty d1 a d2 sńıžit na 35 mm.

7.08.5 Jsou povolena jen samonasávaćı drenážńı čerpadla.

7.08.6 Pro každý odvodňovaný úsek plavidla s plochým dnem širš́ı než 5 m muśı být instalován
alespoň jeden saćı koš na levoboku i pravoboku plavidla.

7.08.7 Zadńı kolizńı prostor muśı být možné odvodnit z hlavńı strojovny pomoćı snadno dostupné,
automaticky uzav́ıratelné armatury.

7.08.8 Potrubńı větve jednotlivých úsek̊u muśı být spojené do hlavńıho drenážńıho potrub́ı po-
moćı uzav́ıratelných zpětných ventil̊u. Úseky nebo jiné prostory umožňuj́ıćı pojmout zátěž (ba-
last) mohou být zapojeny do drenážńı soustavy pouze přes jednoduché uzav́ıraćı zař́ızeńı. Tento
požadavek se nevztahuje na podpalubńı nákladové prostory schopné pojmout zátěž. Tyto prostory
se zaplńı zátěžovou vodou pomoćı zátěžového potrub́ı, které je trvale nainstalováno a je nezávislé
na drenážńım potrub́ı, nebo pomoćı potrubńıch větv́ı, které lze připojit na hlavńı drenážńı po-
trub́ı pomoćı ohebného potrub́ı (hadic) nebo pružných přechodových kus̊u. Za t́ımto účelem nejsou
př́ıpustné ventily k regulaci př́ıtoku vody umı́stěné na podlaze podpalubńıho nákladového prostoru.

7.08.9 Sběrné prostory dna (nádńı) podpalubńıch nákladových prostor muśı být vybaveny
měř́ıćım zař́ızeńım.

7.08.10 Je-li na plavidle drenážńı soustava s trvale instalovaným potrub́ım, muśı být drenážńı po-
trub́ı sběrných prostor určené ke sběru zaolejované vody vybaveno uzávěry, které subjekt pověřený

40



prohĺıdkami opatřil plombou. Počet a umı́stěńı těchto uzávěr̊u se uvede v osvědčeńı plavidla.

7.08.11 Uzamknut́ı uzávěr̊u se považuje za rovnocenné zaplombováńı podle kap. 7.08.10. Kĺıč nebo
kĺıče k zámk̊um uzávěr̊u muśı být odpov́ıdaj́ıćım zp̊usobem označeny a uchovávány na označeném
a snadno dostupném mı́stě ve strojovně.

7.09. Uložeńı zaolejované vody a použitého oleje

7.09.1 Na plavidle muśı být možné skladovat zaolejovanou vodu, která se nashromáždila během
provozu. Za t́ımto účelem se za mı́sto uložeńı považuje sběrný prostor nade dnem strojovny (nádńı).

7.09.2 Ke skladováńı použitého oleje muśı být ve strojovně k dispozici jedna nebo několik
zvláštńıch sběrných nádrž́ı o objemu, který odpov́ıdá nejméně 1,5 násobku množstv́ı použitého
oleje z olejových van všech instalovaných spalovaćıch motor̊u a převodovek a hydraulické kapa-
liny z nádrž́ı hydraulické kapaliny. Připojovaćı hrdla použ́ıvaná k vyprazdňováńı výše uvedených
sběrných nádrž́ı muśı odpov́ıdat evropské normě EN 1 305:1996.

7.09.3 Splněńı požadavk̊u kap. 7.09.2 nemuśı být požadováno u plavidel použ́ıvaných pouze pro
dopravu na krátkých trat́ıch.

7.10. Hluk vydávaný plavidly

7.10.1 Hluk vydávaný plavidlem během plavby, zejména hluk zp̊usobený sáńım a výfukem motoru,
muśı být odpov́ıdaj́ıćım zp̊usobem tlumen.

7.10.2 Hluk vydávaný plavidlem během plavby v mı́stě vzdáleném 25 m od boku plavidla nesmı́
překročit 75 dB(A).

7.10.3 Kromě překládky nesmı́ hluk vydávaný plavidlem v klidu v mı́stě vzdáleném 25 m od boku
plavidla překročit 65 dB(A).

7.10.4 Měřeńı hluku podle kap. 7.10.2. a kap. 7.10.3 se provád́ı dle ”Správńıho pokynu č. 5”uve-
deném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských
vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se sta-
nov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS,
ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES
a směrnice 2008/126/ES.

KAPITOLA 8
EMISE PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJ́ICÍCH LÁTEK A ZNEČIŠŤUJ́ICÍCH ČÁSTIC ZE

VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

8.01. Obecná ustanoveńı

8.01.1. Ustanoveńı této kapitoly se vztahuj́ı na veškeré vznětové motory o jmenovitém výkonu
vyšš́ım než 19 kW instalované v plavidlech nebo ve stroj́ıch na takových plavidlech.

8.01.2. Vznětové motory instalované v plavidlech muśı splňovat mezńı hodnoty emiśı výfukových
plyn̊u stanovené v tabulce uvedené v kap. 8.03, neńı-li v této př́ıloze uvedeno jinak.

8.01.3. Splněńı mezńıch hodnot emiśı výfukových plyn̊u u motor̊u se určuje na základě schváleńı
typu podle práva Evropského společenstv́ı1).

8.01.4. Ke každému schválenému motoru muśı být na plavidle stále k dispozici tyto dokumenty
nebo jejich kopie:

a) dokument o schváleńı typu,
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b) pokyny výrobce motoru pro monitorováńı konstrukčńıch d́ıl̊u a parametr̊u motoru
významných z hlediska výfukových plyn̊u.

8.01.5. Schváleńı typu a identifikačńı č́ısla všech motor̊u, jež jsou instalovány na plavidle a na
něž se vztahuj́ı požadavky kapitoly 8 se vyznač́ı v osvědčeńı plavidla v bodě 52 č́ısla.

8.02. Instalace motoru

8.02.1. Instalace motoru se provád́ı na základě pokyn̊u výrobce motoru pro monitorováńı kon-
strukčńıch d́ıl̊u a parametr̊u motoru významných z hlediska emiśı výfukových plyn̊u. V pokynech
výrobce se specifikuj́ı konstrukčńı d́ıly významné z hlediska výfukových plyn̊u a také seř́ızeńı a pa-
rametry, ze kterých lze vyvodit trvalé dodržováńı mezńıch hodnot emiśı výfukových plyn̊u. Pokyny
výrobce motoru obsahuj́ı minimálně tyto informace:

a) typ motoru, př́ıpadně rodinu motor̊u s uvedeńım jmenovitého výkonu a jmenovitých otáček;

b) seznam konstrukčńıch d́ıl̊u a parametr̊u motoru významných z hlediska emiśı výfukových
plyn̊u;

c) jednoznačné údaje potřebné pro identifikaci povolených konstrukčńıch d́ıl̊u významných z hle-
diska emiśı výfukových plyn̊u (např. č́ısla část́ı vyznačená na konstrukčńıch d́ılech);

d) parametry motoru významné z hlediska emiśı výfukových plyn̊u, jako je stanoveńı rozmeźı pro
časováńı vstřiku, povolená teplota chladićı vody, maximálńı př́ıpustný protitlak výfukových
plyn̊u.

V př́ıpadě motor̊u vybavených následným systémem zpracováńım výfukových plyn̊u obsahuj́ı
pokyny výrobce motoru také postupy pro kontrolu, zda zař́ızeńı následného zpracováńı výfukových
plyn̊u účinně funguje.

8.02.2. Při montáži motor̊u na plavidlo se dodržuj́ı omezeńı stanovená v rámci schváleńı typu.
Podtlak sáńı a protitlak výfukových plyn̊u nav́ıc nesmı́ převyšovat hodnoty stanovené pro schválený
motor.

8.02.3. Jestliže motory instalované na plavidle patř́ı do jedné rodiny motor̊u, nesmı́ být prováděny
žádné změny seř́ızeńı nebo úpravy, které by mohly negativně ovlivnit emise výfukových plyn̊u a
znečǐst’uj́ıćıch částic nebo které překračuj́ı rámec požadovaného rozsahu seř́ızeńı.

8.03. Nejvýše př́ıpustné hodnoty emiśı znečǐst’uj́ıćıch látek vznětových motor̊u sta-
novených vnitrozemských plavidel

8.03.1 V př́ıpadě, že pohonným zař́ızeńım vnitrozemského plavidla je vznětový motor, nesmı́
emise znečǐst’uj́ıćıch látek ve výfukových plynech překročit hodnoty uvedené v tabulce 1.
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Tabulka 1

------------------------------------------------------------------------

Kategorie vznětového motoru: Oxid uhelnatý Součet Částice

zdvihový objem/netto výkon (CO) uhlovodı́ků (PT)

(SV/P) (g/kWh) a oxidů dusı́ku (g/kWh)

(litry na válec/kW) (HC + NO2)

(g/kWh)

------------------------------------------------------------------------

V 1:1: SV < 0,9 a P >= 37 kW 5,0 7,5 0,40

V 1:2: 0,9 =< SV < 1,2 5,0 7,2 0,30

V 1:3: 1,2 =< SV < 2,5 5,0 7,2 0,20

V 1:4: 2,5 =< SV < 5 5,0 7,2 0,20

V 2:1: 5 =< SV < 15 5,0 7,8 0,27

V 2:2: 15 =< SV < 20 a

P < 3 300 kW 5,0 8,7 0,50

V 2:3: 15 =< SV < 20 a

P >= 3 300 kW 5,0 9,8 0,50

V 2:4: 20 =< SV < 25 5,0 9,8 0,50

V 2:5: 25 =< SV < 30 5,0 11,0 0,50

------------------------------------------------------------------------

8.03.2 Nejvýše př́ıpustné hodnoty znečǐst’uj́ıćıch látek uvedené v tabulce 1 se vztahuj́ı i na po-
mocné vznětové motory o výkonu nad 560 kW instalované v plavidlech.

8.03.3 U pomocných vznětových motor̊u kategorie s konstantńımi otáčkami nebo s proměnlivými
otáčkami o výkonu větš́ım než 19 kW a menš́ım nebo rovným 560 kW, instalovaných v plavidlech
nesmı́ nejvýše př́ıpustné hodnoty emiśı znečǐst’uj́ıćıch látek ve výfukových plynech překročit hodnoty
uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2

----------------------------------------------------------------

Netto výkon Oxid Uhlovodı́ky Oxidy Částice

(P) uhelnatý (HC) dusı́ku (PT)

(kW) (CO) (g/kWh) (NOx) (g/kWh)

(g/kWh) (g/kWh)

----------------------------------------------------------------

D: 130 =< P =< 560 3,5 1,0 6,0 0,2

E: 75 =< P < 130 5,0 1,9 6,0 0,3

F: 37 =< P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4

G: 18 =< P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

----------------------------------------------------------------

Součet uhlovodı́ků

a oxidů dusı́ku

(HC + NOx)

(g/kWh)

----------------------------------------------------------------

H: 130 =< P =< 560 3,5 4,0 0,2

I: 75 =< P < 130 5,0 4,0 0,2

J: 37 =< P < 75 5,0 4,7 0,4

K: 19 =< P < 37 5,5 7,5 0,6

----------------------------------------------------------------

8.03.4. U pomocných vznětových motor̊u kategorie s proměnlivými otáčkami o výkonu větš́ım
než 19 kW a menš́ım nebo rovným 560 kW, instalovaných v plavidlech nesmı́ nejvýše př́ıpustné
hodnoty emiśı znečǐst’uj́ıćıch látek ve výfukových plynech překročit hodnoty uvedené v tabulce 3.
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Tabulka 3

-------------------------------------- -------------------------

Kategorie: netto Oxid Uhlovodı́ky Oxidy Částice

výkon uhelnatý (HC) dusı́ku (PT)

(P) (CO) (g/kWh) (NOx) (g/kWh)

(kW) (g/kWh) (g/kWh)

-------------------------------------- -------------------------

L: 130 =< P =< 560 3,5 0,19 2,0 0,025

M: 75 =< P < 130 5,0 0,19 3,3 0,025

N: 56 =< P < 75 5,0 0,19 3,3 0,025

-------------------------------------- -------------------------

Součet uhlovodı́ků

a oxidů dusı́ku

(HC + NOx)

(g/kWh)

-------------------------------------- -------------------------

P: 37 =< P < 56 5,0 4,7 0,025

Q: 130 =< P =< 560 3,5 0,19 0,4 0,025

R: 56 =< P < 130 5,0 0,19 0,4 0,025

-------------------------------------- -------------------------

8.04. Úlevy a výjimky

8.04.1 Nejvýše př́ıpustné (mezńı) hodnoty emiśı znečǐst’uj́ıćıch látek ve výfukových plynech pro mo-
tory určené k pohonu plavidel podle kap. 8.03.1, a nejvýše př́ıpustné hodnoty emiśı znečǐst’uj́ıćıch látek
ve výfukových plynech pomocných motor̊u plavidel podle kap. 8.03.3 se nevztahuj́ı na výměnné motory.

KAPITOLA 9
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

9.01. Obecná ustanoveńı

9.01.1 Neexistuj́ı-li zvláštńı požadavky na určité části zař́ızeńı, považuje se stupeň bezpečnosti za uspo-
kojivý, pokud tyto části byly vyrobeny v souladu s platnou evropskou normou nebo v souladu s požadavky
uznané klasifikačńı společnosti.

9.01.2 Na plavidle muśı být uchovávány tyto doklady, které byly řádně opatřeny otiskem hranatého raźıtka
Státńı plavebńı správy nebo obdobného subjektu jiného členského státu Evropské unie:

a) přehledná schémata celého elektrického zař́ızeńı;

b) schémata zapojeńı pro hlavńı, nouzový a distribučńı rozvaděč s nejd̊uležitěǰśımi technickými údaji,
např. velikost proudu a jmenovitý proud jistič̊u a ovladač̊u;

c) údaje o výkonu elektrických stroj̊u a zař́ızeńı;

d) druhy kabel̊u a údaje o pr̊uřezu vodič̊u.

Na plavidlech bez posádky neńı nutné tyto doklady uchovávat, muśı však být kdykoli k dispozici
u vlastńıka.

9.01.3 Elektrické zař́ızeńı muśı zajistit bezchybnou funkčnost v trvalém náklonu až do 15◦ a okolńı teplotu
od 0 do +40 ◦C a teplotu na plavidle od -20 ◦C do +40 ◦C.

9.01.4 Elektrická a elektronická zař́ızeńı a př́ıstroje muśı být plně př́ıstupné a jejich údržba muśı být
snadná.
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9.02. Systémy napájeńı elektrickou energíı

9.02.1 Je-li plavidlo vybaveno elektrickým systémem, muśı mı́t tento systém nejméně dva zdroje energie,
aby v př́ıpadě výpadku jednoho zdroje energie mohl druhý zdroj napájet elektrické spotřebiče potřebné pro
bezpečnou plavbu po dobu nejméně 30 minut.

9.02.2 Dostatečné dimenzováńı napájeńı je nutno prokázat výkonovou bilanćı. V úvahu lze vźıt přiměřený
faktor současnosti.

9.02.3 Bez ohledu na kap. 9.02.1 plat́ı kap. 5.04 pro zdroj energie pro kormidelńı zař́ızeńı (kormidelńı
stroj).

9.03 Ochrana před dotekem, vniknut́ım pevných těles a pr̊usakem vody

9.03.1 Druh minimálńı ochrany u pevně namontovaných část́ı zař́ızeńı muśı odpov́ıdat údaj̊um uvedeným
v tabulce.
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9.04 Ochrana před výbuchem

9.04.1 Pouze nevýbušné elektrické zař́ızeńı lze instalovat V prostorech, v nichž se mohou akumulovat
potenciálně výbušné plyny nebo směśı plyn̊u, např. odděleńı určená pro akumulátory nebo skladováńı vysoce
hořlavých výrobk̊u muśı být instalována nevýbušná elektrická zař́ızeńı. V těchto prostorech nelze instalovat
sṕınače osvětleńı nebo jiných elektrických př́ıstroj̊u. Ochrana před výbuchem muśı vźıt v úvahu vlastnosti
potenciálně výbušných plyn̊u nebo směśı plyn̊u, které mohou vzniknout (skupina výbušnosti, teplotńı tř́ıda).

9.05. Ochranné uzemněńı

9.05.1 Systémy s napět́ım vyšš́ım než 50 V muśı být uzemněny.

9.05.2 Kovové části, u nichž může doj́ıt k dotyku a které při běžném provozu nejsou pod napět́ım, např.
rámy a kryty motor̊u, př́ıstroje a osvětlovaćı zař́ızeńı, muśı být uzemněny samostatně, pokud nejsou v elek-
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trickém kontaktu s lodńım trupem.

9.05.3 Kryty přenosných elektrických spotřebič̊u a přenosných př́ıstroj̊u muśı být při běžném provozu
uzemněny pomoćı dodatečného uzemňovaćıho vodiče v př́ıvodńım kabelu. Toto ustanoveńı neplat́ı v př́ıpadě
použit́ı ochranného izolačńıho transformátoru a pro př́ıstroje opatřené ochrannou izolaćı (dvojitá izolace).

9.05.4 Pr̊uřez uzemňovaćıch vodič̊u nesmı́ být menš́ı než jsou hodnoty uvedené v tabulce:

-------------------------------------------------------------------

Průřez vnějšı́ch Minimálnı́ průřez uzemňovacı́ch vodičů

vodičů -------------------------------------------------

[mm] v izolovaných kabelech uložených samostatně

[mm2] [mm2]

-------------------------------------------------------------------

od 0,5 do 4 stejný průřez jako 4

u vnějšı́ho vodiče

-------------------------------------------------------------------

vı́ce než 4 až 16 stejný průřez jako stejný průřez

u vnějšı́ho vodiče u vnějšı́ho vodiče

-------------------------------------------------------------------

vı́ce než 16 až 35 16 16

-------------------------------------------------------------------

vı́ce než 35 až 120 polovičnı́ průřez polovičnı́ průřez

vnějšı́ho vodiče vnějšı́ho vodiče

-------------------------------------------------------------------

vı́ce než 120 70 70

-------------------------------------------------------------------
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9.06. Nejvyšš́ı př́ıpustná napět́ı

9.06.1 Na plavidle nesmı́ být instalována zař́ızeńı s napět́ım vyšš́ım, než je uvedeno v tabulce:

---------------------------------------------------------------------------

Druh zařı́zenı́ Nejvyššı́ přı́pustné napětı́

---------------------------------------

Stejnosměrný Jednofázový Třı́fázový

proud střı́davý střı́davý

proud proud

---------------------------------------------------------------------------

a) Pohonná a vytápěcı́ zařı́zenı́ 250 V 250 V 500

V včetně vývodů pro obecné použitı́

b) Světelná, komunikačnı́, povelová 250 V 250 V -

a informačnı́ zařı́zenı́ včetně

vývodů pro obecné použitı́

c) Vývody pro napájenı́ přenosných

přı́strojů použı́vaných na

otevřených palubách nebo

v omezených nebo vlhkých

kovových uzavřených prostorech

kromě bojlerů a nádržı́:

1. všeobecně 50 V (1) 50 V (1) -

2. při použitı́ ochranného

izolačnı́ho transformátoru

pro jediné zařı́zenı́ - 250 V (2) -

3. při použitı́ zařı́zenı́

s ochrannou (dvojitou) izolacı́ 250 V 250 V -

4. při použitı́ proudových

chráničů =< 30 mA - 250V 500 V

d) Přenosné elektrické spotřebiče 250 V 250 V 500

V např. elektrická zařı́zenı́ pro

kontejnery, motory, ventilátory

a mobilnı́ čerpadla, která během

provozu nejsou obvykle přenášena

a jejichž vodı́cı́ součásti,

u nichž může dojı́t k dotyku,

jsou uzemněny pomocı́

uzemňovacı́ho vodiče

v propojovacı́m kabelu a které

kromě tohoto uzemňovacı́ho vodiče

jsou připojeny k lodnı́mu trupu

svou polohou nebo dodatečným

vodičem

e) Vývody pro napájenı́ přenosných 50 V 50 V -

přı́strojů použı́vaných

v bojlerech a v nádržı́ch

---------------------------------------------------------------------------

(1) V přı́padě napětı́ ze sı́tı́ s vyššı́m napětı́m je nutno použı́t galvanické

oddělenı́ (bezpečnostnı́ transformátor).

(2) Všechny póly sekundárnı́ho obvodu musı́ být izolovány od země.
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9.06.2 Odchylně od kap. 9.06.1 jsou př́ıpustná vyšš́ı napět́ı, jsou-li uplatněna nezbytná ochranná
opatřeńı:

a) pro pohonná zař́ızeńı, jejichž výkonnost to vyžaduje;

b) pro speciálńı palubńı zař́ızeńı, např́ıklad rádiové zař́ızeńı a zapalováńı.

9.07. Rozvodné systémy

9.07.1 Pro stejnosměrný a jednorázový stř́ıdavý proud jsou př́ıpustné tyto rozvodné systémy:

a) dvouvodičové systémy, z nichž je jeden uzemněn (L1/N/PE);

b) jednovodičové systémy využ́ıvaj́ıćı principu zpětného vedeńı lodńım trupem, pouze pro mı́stńı
zař́ızeńı (např. startéry spalovaćıch motor̊u, katodová ochrana) (L1/PEN);

c) dvouvodičové systémy izolované od lodńıho trupu (L1/12/PE).

9.07.2 Pro tř́ıfázový stř́ıdavý proud jsou př́ıpustné tyto rozvodné systémy:

a) čtyřvodičové systémy s uzemněńım nulového bodu nevyuž́ıvaj́ıćı princip zpětného vedeńı
lodńım trupem (L1/12/ 13/N/PE) = (śıt’ TN-S) nebo (śıt’ TT);

b) tř́ıvodičové systémy izolované od lodńıho trupu (L1/12/13/PE) = (śıt’ IT);

c) tř́ıvodičové systémy s uzemněńım nulového bodu využ́ıvaj́ıćı princip zpětného vedeńı lodńım
trupem, nejsou však př́ıpustné pro koncové obvody (L1/12/13/PEN).

9.07.3 Mohou být použily jiné systémy zajǐst’uj́ıćı obdobné technické parametry a stejnou úroveň
bezpečnosti.

9.08. Břehové př́ıpojky nebo jiné vněǰśı śıtě

9.08.1 Napájećı vedeńı z břehových śıt́ı nebo jiných vněǰśıch śıt́ı k zař́ızeńım energetické śıtě
plavidla muśı mı́t pevné spojeńı na plavidle v podobě pevných vývod̊u nebo pevných zásuvek.
Kabelové spojky nesmı́ být vystaveny zat́ıžeńı v tahu.

9.08.2 Pokud př́ıvodńı napět́ı převyšuje 50 V, muśı být trup plavidla účinně uzemněn. Uzemňovaćı
zásuvka muśı být označena.

9.08.3 Sṕınaćı zař́ızeńı pro př́ıpojky muśı být uspořádána tak, aby se zamezilo souběžnému pro-
vozu generátoru energetické śıtě plavidla a pobřežńı energetické śıtě nebo jiné vněǰśı energetické śıtě.
Krátkodobý souběžný provoz je povolen při přechodu z jednoho systému na druhý bez přerušeńı
napět́ı.

9.08.4 Př́ıpojka muśı být chráněna před zkratem a přet́ıžeńım.

9.08.5 Na hlavńım rozvaděči muśı být umı́stěno zař́ızeńı indikuj́ıćı, je-li př́ıvod ze břehu pod
napět́ım.

9.08.6 Muśı být nainstalováno kontrolńı zař́ızeńı, aby bylo možno v př́ıpadě stejnosměrného
proudu srovnat polaritu a u tř́ıfázového stř́ıdavého proudu sled fáźı mezi př́ıpojkou a energetickou
śıt́ı plavidla.

9.08.7 Návěstńı tabulka vedle př́ıpojky muśı udávat

a) opatřeńı potřebná pro připojeńı břehové př́ıpojky;

b) druh proudu a jmenovité napět́ı a u stř́ıdavého proudu kmitočet.

9.09. Napájeńı jiného plavidla

9.09.1 Je-li elektrická energie dodávána na jiné plavidlo, je nutno použ́ıt samostatné př́ıpojky.
Při použit́ı zásuvek k dodávce elektrické energie na jiné plavidlo pro jmenovitý proud v́ıce než 16 A,
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je nutno použ́ıt př́ıstroje (např. sṕınače nebo blokovaćı zař́ızeńı), aby bylo zajǐstěno, že k zapojeńı
a odpojeńı může doj́ıt pouze tehdy, neńı-li vedeńı pod napět́ım.

9.09.2 Kabelové spojky nesmı́ být vystaveny zat́ıžeńı v tahu.

9.09.3 Ustanoveńı kap. 9.08.3 až 9.08.7 se použij́ı obdobně.

9.10. Generátory a motory

9.10.1 Generátory a motory a jejich svorkovnice muśı být př́ıstupné pro prohĺıdky, měřeńı a
opravy. Druh ochrany muśı odpov́ıdat jejich umı́stěńı (viz čl. 9.03).

9.10.2 Generátory poháněné hlavńım motorem, vrtulovým hř́ıdelem nebo pomocným agregátem
určeným k jiným účel̊um muśı být navrženy na rozsah otáček běžného provozu.

9.11. Akumulátory

9.11.1 Akumulátory muśı být př́ıstupné a uspořádány tak, aby se neposouvaly s pohyby plavidla.
Nesmı́ být umı́stěny tam, kde by byly vystaveny nadměrnému teplu, extrémńımu chladu, ostřiku,
páře nebo výpar̊um. Akumulátory nesmı́ být umı́stěny v kormidelně, obytných prostorech ani pod-
palubńıch nákladových prostorech. Tento požadavek se nevztahuje na akumulátory pro přenosné
př́ıstroje nebo na akumulátory vyžaduj́ıćı nab́ıjećı př́ıkon menš́ı než 0,2 kW.

9.11.2 Akumulátory vyžaduj́ıćı nab́ıjećı př́ıkon přesahuj́ıćı 2,0 kW (vypoč́ıtaný z nejvyšš́ıho
nab́ıjećıho proudu a jmenovitého napět́ı akumulátoru a s přihlédnut́ım k charakteristické nab́ıjećı
křivce nab́ıjećıho př́ıstroje) muśı být umı́stěny ve zvláštńı mı́stnosti. Jsou-li umı́stěny na plavidle,
postačuje jejich uzavřeńı ve skř́ıni. Akumulátory vyžaduj́ıćı nab́ıjećı př́ıkon nepřesahuj́ıćı 2 kW
mohou být umı́stěny ve skř́ıňce nebo v bedně, nejen nacházej́ı-li se na palubě, ale i pod palubou.
Mohou být také umı́stěny ve strojovně nebo na jiném dobře větraném mı́stě, pokud jsou chráněny
proti padaj́ıćım předmět̊um nebo kapaj́ıćı vodě.

9.11.3 Vnitřky všech prostor̊u, skř́ıńı, beden, kryt̊u a daľśıch vestavěných část́ı určených pro
akumulátory muśı být chráněny proti škodlivému p̊usobeńı elektrolytu.

9.11.4 Muśı být zajǐstěno účinné větráńı, jsou-li akumulátory instalovány v uzavřených prosto-
rech, skř́ıňkách nebo bednách. Větráńı s nuceným prouděńım vzduchu muśı být k dispozici u nikl-
kadmiových akumulátor̊u vyžaduj́ıćıch nab́ıjećı př́ıkon v́ıce než 2 kW a u olověných akumulátor̊u
vyžaduj́ıćıch nab́ıjećı př́ıkon v́ıce než 3 kW. Vzduch muśı vstupovat spodem a být vytlačován
horem, aby se zajistilo úplné odvětráńı plyn̊u. Větraćı kanály nesmı́ obsahovat zař́ızeńı, bráńıćı
pr̊utoku vzduchu, např. uzav́ıraćı ventily.

9.11.5 Požadovaný pr̊utok vzduchu (Q) se vypoč́ıtá podle tohoto vzorce:

Q = 0, 11× I × n [m3/h]

kde:

I = 1⁄4 maximálńıho proudu př́ıpustného pro nab́ıjećı př́ıstroj (A);
n = počet článk̊u.

U vyrovnávaćıch akumulátor̊u v energetické śıti plavidla mohou být uznány jiné zp̊usoby výpočtu
při zohledněńı charakteristické nab́ıjećı křivky nab́ıjećıho př́ıstroje, pokud se tyto výpočty zakládaj́ı
na ustanoveńıch uznaných klasifikačńıch společnost́ı nebo na př́ıslušných normách.

9.11.6 Použ́ıvá-li se přirozená ventilace, pr̊uřez kanál̊u muśı být dostatečný pro pr̊utok vzduchu
požadovaný při rychlosti 0,5 m/s. Nesmı́ být menš́ı než 80 cm2 pro olověné akumulátory a menš́ı
než 120 cm2 pro nikl-kadmiové akumulátory.
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9.11.7 Použ́ıvá-li se větráńı s nuceným prouděńım vzduchu, muśı být k dispozici ventilátor, nejlépe
saćı, jehož motor je mimo proud plynu nebo vzduchu. Ventilátory muśı být navrženy tak, aby se
zabránilo tvorbě jisker při dotyku lopatek a skř́ıně ventilátoru a tvorbě elektrostatického náboje.

9.11.8 Na dveř́ıch nebo krytech odděleńı, skř́ıńı nebo beden obsahuj́ıćıch akumulátory muśı být
umı́stěny symboly ”Zákaz ohně, otevřeného plamene a kouřeńı”podle obrázku 2 v dodatku I o mi-
nimálńım pr̊uměru 10 cm.

9.12. Sṕınaćı zař́ızeńı

9.12.1 Elektrické rozvaděče

a) Př́ıstroje, sṕınače, pojistky a panelové př́ıstroje muśı být přehledně uspořádány a snadno
dostupné pro údržbu a opravy. Vývody pro napět́ı do 50 V a pro napět́ı vyšš́ı než 50 V muśı být
navzájem odděleny a řádně označeny.

b) Pro všechny sṕınače a př́ıstroje muśı být na rozvaděč́ıch připevněny št́ıtky s označeńım obvodu.
Pojistky muśı být označeny jmenovitou velikost́ı proudu a obvodem.

c) Nacházej́ı-li se př́ıstroje s provozńım napět́ım vyšš́ım než 50 V za dveřmi, muśı být součást́ı
těchto př́ıstroj̊u, které jsou pod napět́ım, chráněny před náhodným dotykem při otevřených dveř́ıch
(kryt́ı IP 20).

d) Materiály rozvaděč̊u muśı mı́t dostatečnou mechanickou pevnost, muśı být trvanlivé, zpoma-
lovat hořeńı a být samozhášećı; nesměj́ı rovněž nasávat vodu a vlhkost.

e) Jsou-li v elektrických rozvaděč́ıch pojistky s velkou vyṕınaćı schopnost́ı, muśı být k dispozici
pomůcky a osobńı ochranné prostředky k výměně těchto pojistek.

9.12.2 Sṕınače, ochranná zař́ızeńı

a) Obvody generátor̊u a elektrických spotřebič̊u muśı být chráněny před zkratem a přet́ıžeńım
ve všech neuzemněných vodič́ıch. Pro tento účel mohou být použita sṕınaćı zař́ızeńı spouštěná při
zkratu či přet́ıžeńı nebo pojistky. Obvody pro napájeńı elektrických motor̊u pohonných jednotek
(kormidelńı zař́ızeńı) a jejich ř́ıd́ıćı obvody muśı být chráněny pouze před zkratem. Pokud v obvo-
dech existuj́ı tepelné jističe, muśı být tyto neutralizovány nebo nastaveny nejméně na dvojnásobek
jmenovité velikosti proudu.

b) Výstupy z hlavńıho rozvaděče k elektrickým spotřebič̊um s velikost́ı proudu v́ıce než 16 A muśı
být opatřeny sṕınači zátěže nebo śıt’ovými vyṕınači.

c) Elektrické spotřebiče pro pohon plavidla, kormidelńı zař́ızeńı, ukazatel polohy kormidla, na-
vigačńı nebo bezpečnostńı systémy a elektrické spotřebiče se jmenovitou velikost́ı proudu v́ıce než
16 A muśı být napájeny samostatnými obvody. d) Obvody elektrických spotřebič̊u potřebných pro
pohon plavidla a jeho manévrováńı muśı být napájeny př́ımo z hlavńıho rozvaděče.

e) Vyṕınaćı zař́ızeńı je nutno zvolit podle jmenovité velikosti proudu, termické nebo dynamické
pevnosti a vyṕınaćı kapacity. Sṕınače muśı vypnout současně všechny vodiče pod napět́ım. Muśı
být rozpoznatelná sṕınaćı poloha.

f) Pojistky muśı být uzavřeného typu a být vyrobeny z keramického nebo rovnocenného ma-
teriálu. Muśı být možné je vyměnit bez nebezpeč́ı pro obsluhu.

9.12.3 Měř́ıćı a kontrolńı zař́ızeńı

a) Obvody generátor̊u, akumulátor̊u a rozvaděč̊u muśı být opatřeny měř́ıćım a kontrolńım
zař́ızeńım, vyžaduje-li to bezpečný provoz zař́ızeńı.

b) Neuzemněné śıtě s napět́ım vyšš́ım než 50 V muśı být opatřeny detektorem zemńıho spojeńı
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vydávaj́ıćım vizuálńı i zvukový výstražný signál. U sekundárńıch zař́ızeńı, např. ř́ıd́ıćıch obvod̊u,
lze od tohoto zař́ızeńı upustit.

9.12.4 Umı́stěńı elektrických rozvaděč̊u

a) Rozvaděče muśı být umı́stěny v dostupných a dobře větraných prostorech a muśı být
chráněny před poškozeńım vodou nebo mechanickým poškozeńım. Potrub́ı a vzduchovody muśı
být uspořádány tak, aby v př́ıpadě pr̊usaku nemohly být rozvaděče poškozeny. Je-li jejich umı́stěńı
v bĺızkosti elektrických rozvaděč̊u nevyhnutelné, nesmı́ mı́t potrub́ı v jejich bĺızkosti sńımatelná
připojovaćı hrdla.

b) Skř́ıňky a výklenky ve stěně, v nichž jsou umı́stěna nechráněná sṕınaćı zař́ızeńı, muśı být
z materiálu zpomaluj́ıćıho hořeńı nebo být chráněny kovovým opláštěńım či opláštěńım z jiného
materiálu zpomaluj́ıćıho hořeńı.

c) Pokud napět́ı převyšuje 50 V, muśı být na stanovǐsti obsluhy před hlavńım rozvaděčem
umı́stěny izolačńı rošty nebo rohože.

9.13. Nouzové jističe

9.13.1 Nouzové jističe pro olejové hořáky, palivová čerpadla, separátory paliva a ventilátory stro-
joven muśı být namontovány na jednom mı́stě mimo prostory, v nichž se tato zař́ızeńı nacházej́ı.

9.14. Montážńı př́ıslušenstv́ı

9.14.1 Kabelové vstupy muśı být dimenzovány na kabely, které se maj́ı připojit, a odpov́ıdat
druhu použitých kabel̊u.

9.14.2 Zásuvky pro distribučńı obvody s r̊uzným napět́ım nebo kmitočtem nesmı́ být navzájem
zaměnitelné.

9.14.3 Sṕınače muśı přeṕınat současně všechny neuzemněné vodiče v obvodu. V neuzemněných
soustavách obvod̊u jsou povoleny jednopólové sṕınače ve světelných obvodech v ubytovaćıch pro-
storech kromě prádelen, koupelen, umýváren a jiných vlhkých mı́stnost́ı.

9.14.4 Překračuje-li velikost proudu 16 A, muśı být možné zásuvky zablokovat pomoćı přeṕınače,
aby zástrčku bylo možné zasunout a vytáhnout pouze tehdy, jsou- li napájećı kontakty bez napět́ı.

9.15. Kabely

9.15.1 Kabely muśı zpomalovat hořeńı, být samozhášećı a odolné v̊uči vodě a oleji. V obytných
prostorech mohou být použity jiné typy kabel̊u, pokud jsou účinně chráněné, zpomaluj́ı hořeńı a
jsou samozhášećı. Vlastnosti elektrických kabel̊u týkaj́ıćı se zpomaleńı hořeńı muśı být v souladu s

a) publikacemi Mezinárodńı elektrotechnické komise (IEC) 60332-1:1993, 603323:2000 nebo

9.15.2 Vodiče kabel̊u pro silové a světelné obvody muśı mı́t minimálńı pr̊uřez 1,5 mm2.

9.15.3 Kovové opancéřováńı, odst́ıněńı nebo oplášt’ováńı kabel̊u nesmı́ být za běžných provozńıch
podmı́nek použito jako vodiče nebo k uzemněńı.

9.15.4 Kovové odst́ıněńı a oplášt’ováńı kabel̊u v silových a světelných obvodech muśı být nejméně
na jednom konci uzemněno.

9.15.5 Pr̊uřez vodič̊u muśı zohlednit jejich maximálńı př́ıpustnou koncovou teplotu (proudo-
vou zat́ıžitelnost) a př́ıpustný pokles napět́ı. Pokles napět́ı mezi hlavńım rozvaděčem a nej-
nevýhodněǰśım mı́stem zař́ızeńı nesmı́ být u světelných obvod̊u v́ıce než 5 % a u silových nebo
topných obvod̊u v́ıce než 7 % vztaženo na jmenovité napět́ı. Přitom je nutné vźıt v úvahu sńıženou
prostupnost tepla u st́ıněných kabel̊u a kabel̊u v uzavřených dálkových vedeńıch.

9.15.6 Kabely muśı být chráněny před mechanickým poškozeńım.
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9.15.7 Zp̊usob upevněńı kabel̊u muśı zajistit, aby př́ıpadné zat́ıžeńı tahem bylo v př́ıpustném
rozmeźı.

9.15.8 Procházej́ı-li kabely přepážkami nebo palubami, nesmı́ být kabelovými pr̊uchodkami
nepř́ıznivě ovlivněna mechanická pevnost, vodotěsnost a ohnivzdornost těchto přepážek a palub.

9.15.9 Koncovky a spoje všech vodič̊u muśı být zhotoveny tak, aby byly zachovány p̊uvodńı
elektrické, mechanické vlastnosti, vlastnosti zpomaluj́ıćı hořeńı a př́ıpadně ohnivzdorné vlastnosti.
Počet kabelových spoj̊u muśı být co nejnižš́ı. Lze je použ́ıvat pro účely opravy nebo výměny a
výjimečně pro zjednodušeńı instalace. Tyto požadavky na kabelové spoje se považuj́ı za splněné,
je-li postupováno podle bodu 3.28 a př́ılohy D publikace IEC 60092-352: 2005.

9.15.10 Kabely připojené ke spouštěćım kormidelnám muśı být dostatečně pružné a mı́t izolaci
s dostatečnou pružnost́ı do -20 ◦C a být odolné v̊uči páře a výpar̊um, ultrafialovému zářeńı a ozonu.

9.16. Světelné spotřebiče

9.16.1 Světelné spotřebiče muśı být umı́stěny tak, aby jimi vydávané teplo nemohlo zapálit bĺızké
hořlavé předměty nebo jednotky.

9.16.2 Světelné spotřebiče na otevřených palubách muśı být umı́stěny tak, aby nebránily roz-
poznáńı navigačńıch světel.

9.16.3 Jsou-li ve strojovně nebo v kotelně umı́stěny dva nebo v́ıce světelných spotřebič̊u, muśı
být napájeny nejméně dvěma r̊uznými obvody. Tento požadavek se vztahuje rovněž na prostory,
v nichž se nacházej́ı chlad́ıćı zař́ızeńı, hydraulická zař́ızeńı a elektrické motory.

9.17. Navigačńı světla

9.17.1 Rozvaděče pro navigačńı světla muśı být umı́stěny v kormidelně. Muśı být napájeny
zvláštńım napáječem z hlavńıho rozvaděče nebo dvěma nezávislými sekundárńımi rozvody.

9.17.2 Navigačńı světla muśı být napájena samostatně z rozvaděče pro osvětleńı a samostatně
jǐstěna a ovládána.

9.17.3 Porucha kontrolńıho př́ıstroje podle kap. 6.05.1 nesmı́ nepř́ıznivě ovlivnit funkci světla,
které kontroluje.

9.17.4 Několik světel, která tvoř́ı funkčńı jednotku a jsou namontována společně na stejném mı́stě,
lze napájet, ovládat a kontrolovat společně. Kontrolńı př́ıstroj muśı rozpoznat poruchu kteréhokoli
z těchto světel. Ve dvojitém světle (dvě světla namontovaná nad sebou nebo ve stejném krytu)
nesmı́ být možné použ́ıvat současně oba světelné zdroje.

9.18. Výstražné a bezpečnostńı systémy pro mechanická zař́ızeńı

9.18.1 Výstražné a bezpečnostńı systémy ke kontrole a ochraně mechanických zař́ızeńı muśı
splňovat tyto požadavky:

a) Výstražné systémy Výstražné systémy muśı být navrženy tak, aby porucha výstražného
systému nemohla zp̊usobit poruchu kontrolovaného př́ıstroje nebo zař́ızeńı. Binárńı převodńıky muśı
být navrženy na principu klidového proudu nebo kontrolovaného zatěžovaćıho proudu. Vizuálńı
výstražné signály muśı z̊ustat viditelné, dokud neńı závada odstraněna; výstražný signál, který
byl vzat na vědomı́, muśı být rozlǐsitelný od signálu, který dosud na vědomı́ vzat nebyl. Každý
vizuálńı výstražný signál muśı být doprovázen zvukovým výstražným signálem. Zvukové výstražné
signály muśı být možné vypnout. Vypnut́ı zvukového Výstražného signálu nesmı́ zabránit tomu,
aby v př́ıpadě závady z jiných př́ıčin byl výstražný signál znovu spuštěn. Výjimky lze povolit
u výstražných systémů, které maj́ı méně než pět měř́ıćıch bod̊u.

b) Bezpečnostńı systémy Bezpečnostńı systémy muśı být navrženy tak, aby před dosažeńım

53



kritického stavu zastavily nebo zpomalily chod dotčeného zař́ızeńı nebo upozornily trvale obsa-
zené stanovǐstě na nutnost zastaveńı nebo zpomaleńı chodu zař́ızeńı. Binárńı převodńıky muśı být
navrženy na principu zatěžovaćıho proudu. Nejsou-li bezpečnostńı systémy navrženy tak, aby kont-
rolovaly samy sebe, muśı být možné kontrolovat jejich správnou funkci. Bezpečnostńı systémy muśı
být nezávislé na ostatńıch systémech.

9.19. Elektronické zař́ızeńı

9.19.1 Obecná ustanoveńı Zkušebńı podmı́nky v kap. 9.19.2 se vztahuj́ı pouze na elektronické
př́ıstroje, které jsou nezbytné pro kormidelńı zař́ızeńı a pohon plavidla, včetně jejich př́ıdavných
zař́ızeńı.

9.19.2 Zkušebńı podmı́nky

a) Namáháńı plynoućı z ńıže uvedených zkoušek nesmı́ vést k poškozeńı elektronického př́ıstroje
nebo jeho nesprávné funkci. Zkoušky podle př́ıslušných mezinárodńıch norem se s výjimkou
zkoušky při ńızké teplotě provád́ı na zapnutém př́ıstroji. Tyto zkoušky zahrnuj́ı kontrolu
správné funkce.

b) Koĺısáńı napět́ı a kmitočtu

----------------------------------------------------------------

Kolı́sánı́

----------------------------------

trvalé krátkodobé

----------------------------------------------------------------

Obecně kmitočet +/- 5 % +/- 10 % 5 s

napětı́ +/- 10 % +/- 20 % 1,5 s

----------------------------------------------------------------

Provoz akumulátoru napětı́ + 30 %/ - 25 %

----------------------------------------------------------------

c) Tepelná zkouška Zkoušené zař́ızeńı se během p̊ul hodiny zahřeje na teplotu 55 ◦C. Po dosažeńı
této teploty se teplota udržuje na stejné výši po dobu 16 hodin. Poté se provede zkouška
funkčnosti.

d) Zkouška při ńızké teplotě Zkoušené zař́ızeńı se vypne, ochlad́ı na -25 ◦C a udržuje se na této
teplotě po dobu dvou hodin. Poté se teplota zvýš́ı na 0 ◦C a provede se zkouška funkčnosti.

e) Vibračńı zkouška Vibračńı zkouška se provád́ı ve všech třech osách s rezonančńı frekvenćı
př́ıstroj̊u nebo jejich součást́ı vždy po dobu 90 minut. Neńı-li zjǐstěna žádná výrazná rezo-
nance, provád́ı se vibračńı zkouška při 30 Hz.

Vibračńı zkouška se provád́ı pomoćı sinusové oscilace v rámci těchto mezńıch hodnot:

Obecně:

f = 2, 0 až 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(amplituda a = 1/2 kmitočtového rozsahu)

f = 13,2 Hz až 100 Hz: zrychleńı ± 0,7 g.
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Zař́ızeńı, které má být zabudováno do vznětových motor̊u nebo kormidelńıho stroje, se zkouš́ı
takto:

f = 2,0 až 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(amplituda a = 1/2 kmitočtového rozsahu)

f = 25 Hz až 100 Hz; zrychleńı ± 4 g.

Čidla, která maj́ı být zabudována do výfukového potrub́ı vznětových motor̊u, mohou být
vystavena podstatně vyšš́ımu namáháńı. Toto je třeba při zkouškách vźıt v úvahu.

f) Zkouška elektromagnetické kompatibility se provád́ı podle publikaćı IEC 61000- 4-2:1995,
61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, stupeň zkoušky 3.

g) Splněńı lze prokázat dokladem výrobce.

9.20. Elektromagnetická kompatibilita

9.20.1 Elektrické a elektronické systémy muśı být instalovány tak, aby jejich funkce nebyla
zhoršena. Toho lze dosáhnout zejména

a) odpojeńım přenosových cest mezi zdrojem rušeńı a dotčeným zař́ızeńım;

b) sńıžeńım př́ıčin rušeńı u zdroje;

c) sńıžeńım citlivosti dotčených př́ıstroj̊u na rušeńı.

KAPITOLA 10
VÝSTROJ

10.01. Kotevńı zař́ızeńı

10.01.1 Plavidla určená pro přepravu nákladu s výjimkou člunových kontejner̊u, jejichž délka L
nepřesahuje 40 m, muśı být vybavena př́ıd’ovými kotvami, jejichž celková hmotnost P se vypočte
pomoćı vzorce:

P = k ×B × T [kg]

kde

k je koeficient, který bere v úvahu vztah mezi délkou L a š́ı̌rkou B a druh plavidla:

k = c×
√

L
L

8×B

u tlačných člun̊u plat́ı k = c.
c je empirický koeficient uvedený v této tabulce:
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----------------------------------

Celková nosnost v t Koeficient c

----------------------------------

do 400 45

----------------------------------

nad 400 do 650 55

----------------------------------

nad 650 do 1 000 65

----------------------------------

nad 1 000 70

----------------------------------

U plavidel s celkovou nosnost́ı do 400 t, která se vzhledem ke své konstrukci a ke svému
předpokládanému účelu použ́ıvaj́ı pouze k přepravě na předem určených krátkých trat́ıch, nemuśı
být splněńı požadavku podle věty prvńı požadováno. Tato plavidla mohou být vybavena př́ıd’ovými
kotvami se dvěmi třetinami celkové hmotnosti P .

10.01.2 Osobńı lodě a plavidla, která nejsou určena k přepravě nákladu, s výjimkou tlačných
remorkér̊u muśı být vybaveny př́ıd’ovými kotvami, jejichž celková hmotnost P se vypočte pomoćı
vzorce:

P = k ×B × T [kg]

kde:

k je koeficient podle kap. 10.01.1, k určeńı hodnoty empirického koeficientu (c) se však
mı́sto celkové nosnosti použije výtlak vody v m3 zapsaný v osvědčeńı plavidla.

10.01.3 Plavidla uvedená v kap. 10.01.1, jejichž maximálńı délka nepřekračuje 86 m, muśı být
vybavena zád’ovými kotvami, jejichž celková hmotnost čińı 25 % hmotnosti P . Plavidla, jejichž
maximálńı délka překračuje 86 m, muśı být vybavena zád’ovými kotvami, jejichž celková hmotnost
se rovná 50 % hmotnosti vypočtené podle kap. 10.01.1 nebo 10.01.2. Zád’ové kotvy se nevyžaduj́ı u

a) plavidel, u nichž by hmotnost zád’ové kotvy byla menš́ı než 150 kg; u plavidel uvedených
v kap. 10.01.1 posledńım odstavci se vezme v úvahu sńıžená hmotnost kotev;

b) tlačných člun̊u.

10.01.4 Plavidla určená k vedeńı pevně svázaných sestav, jejichž délka nepřekračuje 86 m, muśı
být vybavena zád’ovými kotvami, jejichž celková hmotnost se rovná 25 % maximálńı hmotnosti
P vypočtené podle kap. 10.01.1 pro tvary sestav (považované za lodńı jednotku) povolené a za-
psané v osvědčeńı plavidla. Plavidla určená k vedeńı pevně svázaných sestav po proudu, jejichž
délka překračuje 86 m, muśı být vybavena zád’ovými kotvami, jejichž celková hmotnost se rovná
50 % maximálńı hmotnosti P vypočtené podle kap. 10.01.1 pro tvary sestav (považované za lodńı
jednotku) povolené a zapsané v osvědčeńı plavidla.

10.01.5 Hmotnosti kotev zjǐstěné podle kap. 10.01.1 až 10.01.4 mohou být u určitých zvláštńıch
kotev sńıženy podle ”Správńıho pokynu č. 7”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı tech-
nické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnit-
rozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice
2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES, směrnice 2008/126/ES a směrnice
2012/48/EU.
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10.01.6 Celková hmotnost P stanovená pro př́ıd’ové kotvy může být rozložena na jednu nebo dvě
kotvy. Lze ji sńıžit o 15 %, je-li plavidlo vybaveno pouze jednou př́ıd’ovou kotvou a kotevńı skluz se
nacháźı uprostřed lodi. Celkovou hmotnost stanovenou pro zád’ové kotvy u tlačných remorkér̊u a
plavidel, jejichž maximálńı délka překračuje 86 m, lze rozložit na jednu nebo dvě kotvy. Hmotnost
nejlehč́ı kotvy nesmı́ být menš́ı než 45 % celkové hmotnosti.

10.01.7 Kotvy z litiny nejsou povoleny.

10.01.8 Na kotvách muśı být trvanlivým zp̊usobem vyznačena jejich hmotnost plastickým
ṕısmem.

10.01.9 Kotvy o hmotnosti větš́ı než 50 kg muśı být vybaveny navijáky.

10.01.10 Řetěz př́ıd’ové kotvy muśı mı́t délku nejméně

a) 40 m u plavidel, jejichž délka nepřesahuje 30 m;

b) o 10 m deľśı než je délka plavidla, je-li toto deľśı než 30 m a kratš́ı než 50 m;

c) 60 m, je-li plavidlo deľśı než 50 m.

Řetězy zádových kotev muśı být dlouhé nejméně 40 m. Pokud však plavidla musej́ı zastavovat
směrem po proudu, muśı být řetězy zádových kotev nejméně 60 m dlouhé.

10.01.11 Minimálńı pevnost v tahu R kotevńıch řetěz̊u se vypočte podle vzorce:

a) kotvy s hmotnost́ı do 500 kg:

R = 0, 35× P ′ [kN ];

b) kotvy s hmotnost́ı od 500 kg do 2 000 kg:

R =

[

−P ′ − 500

15000

]

× P ′ [kN ];

c) kotvy s hmotnost́ı v́ıce než 2 000 kg:

R = 0, 25× P ′ [kN ]

kde

P ′ je teoretická hmotnost každé kotvy vypočtená podle kap. 10.01.1 až 10.01.4 a
10.01.6.

Pevnost v tahu kotevńıch řetěz̊u se stanov́ı podle technických norem platných v České republice.

Maj́ı-li kotvy hmotnost větš́ı, než je stanoveno v kap. 10.01.1 až 10.01.6., pevnost v tahu kotevńıho
řetězu se urč́ı jako funkce skutečné hmotnosti kotvy.

10.01.12 Pokud se na plavidle nacházej́ı těžš́ı kotvy se silněǰśımi kotevńımi řetězy, zaṕı̌śı se do
osvědčeńı plavidla pouze minimálńı hmotnosti a pevnosti v tahu stanovené podle kap. 10.01.1 až
10.01.6 a 10.01.11.
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10.01.13 Spojovaćı součásti (obrtĺıky) mezi kotvou a řetězem muśı vydržet zat́ıžeńı tahem o 20 %
vyšš́ı než je pevnost v tahu př́ıslušného řetězu.

10.01.14 Mı́sto kotevńıch řetěz̊u lze použ́ıt lana. Lana muśı mı́t stejnou pevnost v tahu jako
řetězy, muśı však být o 20 % deľśı.

10.02. Jiné vybaveńı

10.02.1 Na plavidle muśı být nejméně toto zař́ızeńı:

a) radiotelefonńı zař́ızeńı,

b) př́ıstroje a zař́ızeńı potřebná k vyśıláńı vizuálńıch a akustických signál̊u a k označeńı plavidla,

c) nezávislá záložńı světla pro předepsaná kotevńı světla.

Na plavidle muśı být také tyto nádoby:

a) označená sběrná nádoba na běžný odpad,

b) samostatné označené nádoby s těsńıćımi uzávěry vyrobené z oceli nebo jiného odolného
nehořlavého materiálu přiměřené velikosti, o objemu nejméně 10 l, určené ke shromažd’ováńı

aa) utěrek znečǐstěných olejem,

bb) nebezpečných nebo škodlivých pevných odpad̊u,

cc) nebezpečných nebo škodlivých kapalných odpad̊u, a v náležitém rozsahu také k ukládáńı

dd) splašk̊u,

ee) jiného zaolejovaného nebo mastného odpadu.

10.02.2 Kromě toho k vybaveńı patř́ı alespoň

a) uvazovaćı ocelová lana: Plavidla muśı být vybavena třemi uvazovaćımi ocelovými lany.

Jejich minimálńı délka čińı:

- prvńı lano: L + 20 m, nejvýše však 100 m,

- druhé lano: 2/3 prvńıho lana,

- třet́ı lano: 1/3 prvńıho lana.

Nejkratš́ı lano se nevyžaduje u plavidel s délkou L kratš́ı než 20 m. Lana muśı mı́t pevnost
v tahu Rs, která se vypočte podle vzorce:

pro L×B × T do 1 000 m3:

Rs = 60 +
L×B × T

10
[kN ];

pro L×B × T v́ıce než 1 000 m3:

Rs = 150 +
L×B × T

100
[kN ].

Pro předepsaná lana se muśı na plavidle nacházet osvědčeńı podle evropské normy EN 10
204:1991, č. 3.1. Tato ocelová lana lze nahradit jinými lany stejné délky a pevnosti v tahu.
Minimálńı pevnost v tahu těchto lan muśı být uvedena v osvědčeńı;
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b) vlečná lana: Vlečná plavidla muśı být vybavena odpov́ıdaj́ıćım počtem lan. Hlavńı lano muśı
být nejméně 100 m dlouhé a jeho pevnost v tahu v kN nesmı́ být menš́ı než jedna třetina
celkového výkonu v kW hlavńıho motoru nebo motor̊u. Motorová plavidla a tlačné remorkéry
vhodné rovněž k vlečeńı muśı být vybaveny nejméně 100 m dlouhým vlečným lanem, jehož
pevnost v tahu v kN odpov́ıdá nejméně jedné čtvrtině celkového výkonu v kW hlavńıho
motoru nebo motor̊u;

c) vrhaćı lano;

d) lodńı lávka, nejméně 0,4 m široká a 4 m dlouhá, jej́ıž bočńı okraje jsou označeny světlými
pruhy; tato lávka je opatřena zábradĺım. U malých plavidel může být plavidlo vybaveno kratš́ı
lávkou;

e) lodńı hák;

f) odpov́ıdaj́ıćı lékárnička, na jej́ıž obsah se přiměřeně použij́ı ustanoveńı zvláštńıho právńıho
předpisu2). Lékárnička je uchovávána v obytném prostoru nebo v kormidelně a uložena
tak, aby byla v př́ıpadě potřeby snadno a bezpečně dostupná. Pokud jsou lodńı lékárničky
uschovány, muśı být kryt označen př́ıslušným symbolem podle obrázku 8 v dodatku I s délkou
strany nejméně 10 cm;

g) dalekohled 7 x 50 nebo s větš́ım pr̊uměrem čočky;

h) instrukce k záchraně nebo oživováńı osob na plavidle;

i) světlomet, který lze ovládat z kormidelny.

10.02.3 U plavidel, jejichž bočńı výskaje 1,50 m nad vodoryskou v nenaloženém stavu, muśı být
k dispozici nalod’ovaćı sch̊udky nebo žebř́ık.

10.03. Přenosné hasićı př́ıstroje

10.03.1 Na každém z ńıže uvedených mı́st muśı být nejméně jeden přenosný hasićı př́ıstroj v sou-
ladu s evropskou normou EN 37:2007 a EN 3 -8:2007:

a) v kormidelně;

b) pobĺıž každého mı́sta vstupu z paluby do obytných prostor;

c) v mı́stě vstupu do každého služebńıho prostoru nepř́ıstupného z obytných prostor, ve kterém
je umı́stěno zař́ızeńı k topeńı, vařeńı nebo chlazeńı na pevné nebo kapalné palivo nebo zka-
palněný plyn;

d) u vchodu do každé strojovny nebo kotelny;

e) na vhodném mı́stě v podpalub́ı ve strojovnách a kotelnách, umı́stěný tak, aby z jakéhokoli
mı́sta v daném prostoru nebyla vzdálenost k haśıćımu př́ıstroji větš́ı než 10 metr̊u.

10.03.2 Co se týče přenosných hasićıch př́ıstroj̊u uvedených v ustanoveńı bodu 10.03.1 této
př́ılohy, lze použ́ıvat práškové hasićı př́ıstroje s hasićı schopnost́ı nejméně 21 A nebo jiné přenosné
hasićı př́ıstroje se stejnou nebo vyšš́ı hasićı schopnost́ı. Muśı být vhodné pro požáry tř́ıdy A, B a C.
Na plavidlech bez zař́ızeńı na zkapalněný plyn jsou však př́ıpustné sprejové pěnové hasićı př́ıstroje,
které využ́ıvaj́ı pěnu tvoř́ıćı vodńı film (AFFF-AR) a jsou mrazuvzdorné do minus (-) 20 ◦C, a to i
v př́ıpadě, že nejsou vhodné pro požáry tř́ıdy C. Tyto hasićı př́ıstroje muśı mı́t minimálńı kapacitu
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9 litr̊u s hasićı schopnost́ı nejméně 13 A. Všechny hasićı př́ıstroje muśı být vhodné k hašeńı požár̊u
v elektrických systémech až do 1000 V.

10.03.3 Kromě toho lze použ́ıvat práškové, vodńı nebo pěnové hasićı př́ıstroje, které jsou vhodné
k likvidaci takového typu ohně, který se může nejpravděpodobněji vyskytnout v prostorech, pro
které je hasićı př́ıstroj určen.

10.03.4 Přenosné hasićı př́ıstroje s CO2 jako hasićı náplńı lze použ́ıvat k likvidaci požár̊u pouze
v kuchyńıch a elektrických zař́ızeńıch. Obsah těchto haśıćıch př́ıstroj̊u nesmı́ být vyšš́ı než 1 kg na
15 m3 prostoru, v němž jsou př́ıstroje k dispozici pro použit́ı.

10.03.5 Přenosné haśıćı př́ıstroje muśı být kontrolovány nejméně jednou za dva roky. Na kontrolu
se přiměřeně použij́ı ustanoveńı zvláštńıho právńıho předpisu3).

10.03.6 Pokud jsou požárńı zař́ızeńı umı́stěná z dohledu, muśı být předměty, které je kryj́ı,
označeny symbolem pro hasićı př́ıstroje podle obrázku 3 v dodatku I, který má délku strany nejméně
10 cm.

10.03a. Stabilńı hasićı zař́ızeńı k ochraně obytných prostor̊u, kormidelen a prostor̊u pro cestuj́ıćı

10.03a.1 Požárńı ochrana v obytných prostorech, kormidelnách a prostorech pro cestuj́ıćı muśı
být zajǐstěna pouze vhodnými sprinklerovými požárńımi soustavami s tlakovou vodou jako sta-
bilńımi hasićımi zař́ızeńımi. Požadavky na stabilńı sprinklerové hasićı zař́ızeńı s tlakovou vodou
jsou stanoveny ve ”Správńım pokynu č. 9”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı tech-
nické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnit-
rozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice
2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

10.03a.2 Zabudováńı nebo přestavbu těchto zař́ızeńı muśı provádět pouze osoby maj́ıćı oprávněńı
podle zvláštńıho právńıho předpisu4).

10.03a.3 Zař́ızeńı muśı být vyrobeny z oceli nebo rovnocenných ohnivzdorných materiál̊u.

10.03a.4 Zař́ızeńı muśı být schopné rozstřikovat vodu o objemu nejméně 5 l/m2 za minutu nad
plochou největš́ıho prostoru, který má být chráněn.

10.03a.5 Zař́ızeńı, která rozstřikuj́ı menš́ı množstv́ı vody, muśı odpov́ıdat požadavk̊um podle
rezoluce IMO A 800(19) nebo jiné normy uznané Evropskou komiśı. Ověřeńı požadavk̊u provád́ı
uznaná klasifikačńı společnost nebo odborně zp̊usobilá osoba splňuj́ıćı harmonizované normy pro
činnost zkušebńıch laboratoř́ı (EN ISO/IEC 17025:2000).

10.03a.6 Zař́ızeńı muśı zkontrolovat osoba zp̊usobilá podle zvláštńıho právńıho předpisu5)

a) před prvńım uvedeńım do provozu;

b) před opětovným uvedeńım do provozu po spuštěńı;

c) před opětovným uvedeńım do provozu po jakékoli závažněǰśı úpravě nebo opravě;

d) pravidelně nejméně každé dva roky.

10.03a.7 Při kontrole podle odstavce kap. 10.03a.6 je ověřováno, zda zař́ızeńı splňuj́ı požadavky
kap. 10.03a. Kontrola muśı zahrnovat alespoň

a) vněǰśı prohĺıdku celého zař́ızeńı;
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b) kontrolu funkčnosti bezpečnostńıch systémů a trysek;

c) kontrolu funkčnosti tlakových nádob a čerpaćıho systému.

10.03a.8 Doklad o provedeńı prohĺıdky obsahuje

a) datum,

b) závěr kontroly, a

c) podpis osoby, která prohĺıdku vykonala.

10.03a.9 Počet instalovaných zař́ızeńı se zaṕı̌se do osvědčeńı plavidla.

10.03b. Stabilńı hasićı zař́ızeńı k ochraně strojoven, kotelen a strojoven čerpadel

10.03b.1 Haśıćı náplně

K ochraně strojoven, kotelen a strojoven čerpadel v stabilńıch hasićıch zař́ızeńıch se použij́ı tyto
haśıćı náplně:

a) CO2 (oxid uhličitý);

b) HFC 227ea (heptafluorpropan);

c) IG-541 (52 % duśık, 40 % argon, 8 % oxid uhličitý);

d) FK-5-1-12 (dodekafluoro-2-methylpentan-3-on).

Jiné haśıćı náplně lze na základě souhlasného vyjádřeńı Evropské komise.

10.03b.2 Větráńı, př́ıvod vzduchu

a) Spalovaćı vzduch pro pohonné motory nesmı́ být nasáván z prostor, které maj́ı být chráněny
stabilńımi hasićımi zař́ızeńımi. Toto neplat́ı, pokud existuj́ı dvě navzájem nezávislé a her-
meticky oddělené hlavńı strojovny nebo pokud se vedle hlavńı strojovny nacháźı samostatná
strojovna př́ıd’ového pohonu, aby bylo zajǐstěno, že se v př́ıpadě požáru v hlavńı strojovně
plavidlo může pohybovat vlastńı silou rychlost́ı nejméně 6,5 km/hod vzhledem k vodńı hla-
dině tak, že je schopné dosáhnout a udržet rychlost otáčeńı plavidla 20 ◦/min, což muśı být
ověřeno plavebńı zkouškou za podmı́nek podle kap. 4.03 a 4.04.

b) Větráńı s nuceným prouděńım vzduchu v prostoru, který má být chráněn, se muśı při spuštěńı
hasićıho zař́ızeńı automaticky vypnout.

c) Muśı být k dispozici zař́ızeńı, pomoćı nichž lze rychle uzavř́ıt všechny otvory, kterými by
mohl do prostoru, který má být chráněn, vnikat vzduch nebo z něj unikat plyn. Muśı být
jednoznačně rozpoznatelné, zda jsou otvory otevřené nebo zavřené.

d) Vzduch unikaj́ıćı z přetlakových ventil̊u ve vzduchojemech instalovaných ve strojovnách muśı
být odváděn do otevřeného prostoru.

e) Přetlak nebo podtlak vznikaj́ıćı při př́ıvodu haśıćı látky nesmı́ zničit konstrukčńı prvky pro-
storu, který má být chráněn. Muśı být možné bez jakéhokoli nebezpeč́ı tlak vyrovnat.

f) Chráněné prostory muśı mı́t zař́ızeńı k odčerpáńı haśıćı náplně a kouřových plyn̊u. Ovládáńı
těchto zař́ızeńı muśı být možné ze stanovǐstě mimo chráněné prostory, které nebude kv̊uli
požáru v těchto prostorech nepř́ıstupné. Jsou-li na plavidle instalována pevná odsávaćı
zař́ızeńı, nesmı́ být možné tyto během hašeńı požáru zapnout.
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10.03b.3 Systém požárńıho poplachu Prostor, který má být chráněn, muśı být monitorován
pomoćı vhodného systému požárńıho poplachu. Hlášeńı požáru muśı být patrné v kormidelně,
v obytných prostorech a v prostoru, který má být chráněn. Vhodnost systému požárńıho poplachu
muśı být posouzena dle správńıho pokynu č. 17 uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı
technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnit-
rozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice
2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES, směrnice 2008/126/ES a směrnice
2012/48/EU.

10.03b.4 Potrubńı soustava

a) Hasivo je dopravováno do prostoru, který má být chráněn, a zde rozváděno pomoćı pevné
potrubńı soustavy. Uvnitř prostoru, který má být chráněn, muśı být potrub́ı a př́ıslušné ar-
matury vyrobeny z oceli. Z tohoto požadavku jsou vyňata potrub́ı spojuj́ıćı nádrže a dilatačńı
spoje, pokud použité materiály maj́ı v př́ıpadě požáru rovnocenné vlastnosti. Potrub́ı muśı
být zevnitř i zvenku chráněno proti korozi.

b) Výstupńı trysky muśı být dimenzovány a uspořádány tak, aby hasivo bylo rozstřikováno
rovnoměrně. Hasivo muśı být účinné i pod podlahovými deskami.

10.03b.5 Spouštěćı zař́ızeńı

a) Hasićı zař́ızeńı s automatickým spouštěńım nejsou př́ıpustná.

b) Muśı být možné spustit hasićı zař́ızeńı z vhodného stanovǐstě mimo prostor, který má být
chráněn.

c) Spouštěćı zař́ızeńı muśı být namontována tak, aby jejich ovládáńı bylo možné i v př́ıpadě
požáru a aby v př́ıpadě poškozeńı ohněm nebo výbuchem v prostoru, který má být chráněn,
mohlo být stále dopravováno potřebné množstv́ı hasiva. Nemechanická spouštěćı zař́ızeńı muśı
být napájena ze dvou r̊uzných, navzájem nezávislých zdroj̊u energie. Tyto zdroje energie se
muśı nacházet mimo prostor, který má být chráněn. Ř́ıd́ıćı vedeńı v prostoru, který má být
chráněn, muśı být navržena tak, aby z̊ustala funkčńı i v př́ıpadě požáru pod dobu nejméně 30
minut. V př́ıpadě elektrického vedeńı je tento požadavek splněn, pokud toto vedeńı vyhovuje
normě IEC 60331- 21:1999. Jsou-li spouštěćı zař́ızeńı umı́stěná z dohledu, muśı být předměty,
které je kryj́ı, označeny symbolem ”požárńı zař́ızeńı”podle obrázku 6 v dodatku I k této
př́ıloze, který má délku strany nejméně 10 cm a tento text vyhotovený červeným ṕısmem na
b́ılém pozad́ı:

”Hasićı zař́ızeńı

Feuerlöscheinrichtung

Installation dextinction

Brandblusinstallatie

Fire-fighting installation”.

d) Má-li hasićı zař́ızeńı chránit několik mı́stnosti, muśı být spouštěćı zař́ızeńı pro každou mı́stnost
samostatné a zřetelně označeno.

e) Vedle každého spouštěćıho zař́ızeńı muśı být viditelně umı́stěn nesmazatelný návod k obsluze
v českém jazyce a v jednom z jazyk̊u členských stát̊u Evropské unie. Návod k obsluze obsahuje
zejména pokyny o
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aa) spuštěńı hasićıho zař́ızeńı;

bb) nutnosti zkontrolovat, že prostor, který má být chráněn, opustily všechny osoby;

cc) opatřeńıch, která muśı přijmout posádka v př́ıpadě spuštěńı hasićıho zař́ızeńı a v př́ıpadě
vstupu do chráněných prostor po spuštěńı nebo zaplněńı, zejména s ohledem na možnou
př́ıtomnost nebezpečných látek;

dd) opatřeńıch, která muśı přijmout posádka v př́ıpadě poruchy hasićıho zař́ızeńı.

f) Návod k obsluze muśı obsahovat upozorněńı, že před spuštěńım hasićıho zař́ızeńı muśı být
zastaveny spalovaćı motory s nasáváńım vzduchu z prostoru, který má být chráněn.

10.03b.6 Výstražný systém

a) Stabilńı hasićı zař́ızeńı muśı být opatřeny akustickými a optickými výstražnými systémy.

b) Výstražný systém se vypne automaticky, jakmile je požárńı soustava spuštěna. Výstražný
signál muśı zńıt po přiměřeně dlouhou dobu před uvolněńım hasiva a nesmı́ být možné jej
vypnout.

c) Výstražné signály muśı být zřetelně viditelné v prostorech, které maj́ı být chráněny, a před
př́ıstupy k těmto prostor̊um a muśı je být zřetelně slyšet i za provozńıch podmı́nek, při
nichž docháźı k největš́ımu hluku. Muśı být jednoznačně rozeznatelné od jiných akustických
a vizuálńıch signál̊u v prostoru, který má být chráněn.

d) Akustické výstražné signály muśı být zřetelně slyšitelné v okolńıch prostorech i tehdy, jsou-li
uzavřeny spojovaćı dveře, a za provozńıch podmı́nek, při nichž docháźı k největš́ımu hluku.

e) Nemá-li výstražný systém vlastńı kontrolu zkratu, přerušeńı vodiče a poklesu napět́ı, muśı
být možné zkontrolovat jeho správnou funkci.

f) U každého vstupu do prostoru, do něhož může být přivedeno hasivo, muśı být umı́stěn zřetelně
viditelný št́ıtek s t́ımto textem vyhotoveným červeným ṕısmem na b́ılém pozad́ı:

”Pozor, hasićı zař́ızeńı!

Opust’te prostor, jakmile zazńı varovný signál!

Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!

Attention, installation d’extinction d’incendie!

Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)

Let op, brandblusinstallatie!

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte
onmiddellijk verlaten!

Warning, fire-fighting installation!

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)”.

10.03b.7 Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedeńı

a) Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedeńı muśı být v souladu s požadavky zvláštńıch
právńıch předpis̊u6).
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b) Tlakové nádoby muśı být namontovány podle pokyn̊u výrobce.

c) Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedeńı nesměj́ı být umı́stěna v obytných prostorech.

d) Teplota ve skř́ıńıch a montážńıch prostorech, kde jsou tlakové nádoby umı́stěny, nesmı́
překročit 50 ◦C.

e) Skř́ıně nebo montážńı prostory na plavidle muśı být pevně upevněny a mı́t větraćı otvory,
které jsou uspořádány tak, aby v př́ıpadě netěsnosti tlakové nádoby nemohl do plavidla unik-
nout žádný plyn. Př́ımé př́ıpojky k ostatńım prostor̊um nejsou př́ıpustné.

10.03b.8 Množstv́ı hasiva

Je-li množstv́ı hasiva určeno k ochraně v́ıce než jedné mı́stnosti, nemuśı být celkové množstv́ı
dostupné hasićı látky větš́ı než množstv́ı potřebné pro největš́ı prostor, který má být chráněn.

10.03b.9 Instalace, prohĺıdka a dokumentace

a) Soustavu může instalovat nebo přestavět pouze osoba, oprávněná podle zvláštńıho právńıho
předpisu7) k výkonu těchto činnost́ı. Muśı být splněny požadavky stanovené výrobcem hasiva
a výrobcem hasićıho zař́ızeńı (list s údaji o výrobku, bezpečnostńı list).

b) Soustavu muśı zkontrolovat osoba zp̊usobilá podle zvláštńıho právńıho předpisu6)

aa) před prvńım uvedeńım do provozu;

bb) před opětovným uvedeńım do provozu po spuštěńı;

cc) před opětovným uvedeńım do provozu po jakékoliv závažněǰśı úpravě nebo opravě;

dd) pravidelně nejméně každé dva roky.

c) Při prohĺıdce se kontroluje, zda soustava splňuje požadavky kapitoly 10.

d) Prohĺıdka zahrnuje alespoň

aa) vněǰśı prohĺıdku celého zař́ızeńı;

bb) zkoušku těsnosti potrub́ı;

cc) zkoušku funkčnosti ovládaćıch a spouštěćıch systémů;

dd) kontrolu tlaku nádob a jejich obsahu;

ee) kontrolu těsnosti a zař́ızeńı k uzavřeńı prostoru, který má být chráněn;

ff) kontrolu systému požárńıho poplachu;

gg) kontrolu výstražného systému.

e) Muśı být vystaven doklad o provedené prohĺıdce, který obsahuje výsledek prohĺıdky, datum
a podpis osoby, která prohĺıdku vykonala.

f) Počet pevných požárńıch soustav se zaṕı̌se do osvědčeńı plavidla.

10.03b.10 Hasićı zař́ızeńı s CO2

Hasićı zař́ızeńı použ́ıvaj́ıćı jako haśıćı náplň CO2 muśı kromě požadavk̊u podle kap. 10.03b.1. až
10.03b.9 splňovat tato ustanoveńı:
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a) Nádoby s CO2 muśı být uloženy mimo prostor, který má být chráněn, v prostoru nebo skř́ıni
hermeticky oddělené od ostatńıch prostor. Dveře do těchto prostor a skř́ıńı se muśı otev́ırat
směrem ven, muśı být uzamykatelné a být opatřeny na vněǰśı straně symbolem ”Všeobecné
nebezpeč́ı”podle obrázku 4 v dodatku I, který je nejméně 5 cm vysoký, společně s označeńım
”CO2”ve stejné barvě a se stejnou výškou.

b) Prostory k uložeńı nádob s CO2, které se nacházej́ı pod palubou, muśı být př́ıstupné
pouze zvenku. Tyto prostory muśı být opatřeny vlastńım dostatečným umělým větráńım
s odsávaćımi kanály; tento systém větráńı muśı být zcela nezávislý na jiných systémech větráńı
na plavidle.

c) Nádoby s CO2 nesmı́ být naplněny na v́ıce než 0,75 kg/l. Měrný objem nestlačeného plynu
CO2 je 0,56 m3/kg.

d) Objem CO2 pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 40 % jeho hrubého objemu.
Muśı být možné uvolnit tento objem do 120 sekund a zkontrolovat, zda k uvolněńı došlo.

e) Otevřeńı ventil̊u nádob a obsluha napouštěćıho ventilu muśı být zajǐstěna samostatnými
ovládaćımi úkony.

f) Přiměřená doba uvedená v kap. 10.03b.6 ṕısm. b) čińı nejméně 20 sekund. Muśı existovat
spolehlivé zař́ızeńı, které zajist́ı prodlevu před dopravou CO2.

10.03b.11 Hasićı zař́ızeńı s HFC-227ea

Hasićı zař́ızeńı použ́ıvaj́ıćı jako haśıćı náplň HFC 227ea muśı kromě požadavk̊u podle kap. 10.03b.
1 až 10.03b.9 splňovat tato ustanoveńı:

a) Má-li být chráněno několik prostor s r̊uzným hrubým objemem, muśı být každý prostor
opatřen vlastńım hasićım zař́ızeńım.

b) Každá nádoba s HFC 227ea, která je instalována v prostoru, který má být chráněn, muśı být
opatřena ventilem k uvolněńı přetlaku. Tento muśı bez nebezpeč́ı uvolnit obsah nádoby do
prostoru, který má být chráněn, pokud je nádoba vystavena účink̊um požáru a hasićı zař́ızeńı
nebylo spuštěno.

c) Každá nádoba muśı být vybavena zař́ızeńım ke kontrole tlaku plynu.

d) Nádoby se nesmı́ plnit na v́ıce než 1,15 kg/l. Měrný objem nestlačeného HFC 227ea je
0,1374 m3/kg.

e) Objem HFC 227ea pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 8 % hrubého objemu
tohoto prostoru. Tento objem muśı být uvolněn do 10 sekund.

f) Nádoby s HFC 227ea muśı být opatřeny zař́ızeńım ke sledováńı tlaku, které v př́ıpadě
nepř́ıpustného úbytku hnaćıho plynu spoušt́ı akustický a vizuálńı výstražný signál v kor-
midelně. Neexistuje-li kormidelna, výstražný signál muśı být dán mimo prostor, který má být
chráněn.

g) Po napuštěńı nesmı́ koncentrace v prostoru, který má být chráněn, být větš́ı než 10,5 %.

h) Hasićı zař́ızeńı nesmı́ obsahovat součásti vyrobené z hlińıku.
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10.03b.12 Hasićı zař́ızeńı s IG-541

Hasićı zař́ızeńı použ́ıvaj́ıćı jako haśıćı náplň IG-541 muśı kromě požadavk̊u podle kap. 10.03b.1
až 10.03b.9 splňovat tato ustanoveńı:

a) Má-li být chráněno několik prostor s r̊uzným hrubým objemem, muśı být každý prostor
opatřen vlastńım hasićım zař́ızeńım.

b) Každá nádoba s IG-541, která je instalována v prostoru, který má být chráněn, muśı být
opatřena ventilem k uvolněńı přetlaku. Tento muśı bez nebezpeč́ı uvolnit obsah nádoby do
prostoru, který má být chráněn, pokud je nádoba vystavena účink̊um požáru a hasićı zař́ızeńı
nebylo spuštěno.

c) Každá nádoba muśı být opatřena zař́ızeńım ke kontrole obsahu.

d) Plnićı tlak nádoby nesmı́ při +15 ◦C překročit 200 bar̊u.

e) Objem IG-541 pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 44 % a nejvýše 50 %
hrubého objemu tohoto prostoru. Tento objem muśı být uvolněn do 120 sekund.

10.03b.13 FK-5-1-12-požárńı soustavy

Hasićı zař́ızeńı s FK-5-1-12 jako hasićı náplńı muśı kromě požadavk̊u kap. 10.03b.1 až 10.03b.9
splňovat tato ustanoveńı:

a) Má-li být chráněno několik prostor s r̊uzným objemem, muśı být každý prostor opatřen
vlastńım hasićım zař́ızeńım;

b) Každý zásobńık s FK-5-1-12, který je instalován v prostoru, jež má být chráněn, muśı být
opatřen přetlakovým ventilem k uvolněńı přetlaku. Přetlakový ventil muśı bez nebezpeč́ı
uvolnit obsah zásobńıku do prostoru, který má být chráněn, pokud je zásobńık vystaven
účink̊um požáru a hasićı zař́ızeńı nebylo spuštěn;

c) Každý zásobńık muśı být vybaven zař́ızeńım ke kontrole tlaku plynu.

d) Zásobńıky nesměj́ı být naplněny na v́ıce než 1,00 kg/l. Měrný objem nestlačeného FK-5-1-12
je 0,0719 m3/kg;

e) Objem nestlačeného FK-5-1-12 pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 5,5%
hrubého objemu prostoru. Zaplněńı prostoru muśı být uskutečněno do 10 s;

f) Zásobńıky FK-5-1-12 muśı být opatřeny zař́ızeńım ke sledováńı tlaku, které v př́ıpadě
nepř́ıpustného úbytku náplně spoušt́ı akustický a vizuálńı signál v kormidelně. Neńı-li na
plavidle kormidelna, výstražný signál muśı být spuštěn mimo prostor, který má být chráněn;

g) Po zaplněńı chráněného prostoru FK-5-1-12, nesmı́ být koncentrace FK-5-1-12 v tomto pro-
storu větš́ı než 10 %.

10.03c. Stabilńı hasićı zař́ızeńı k ochraně objekt̊u

10.03c.1 Stabilńı hasićı zař́ızeńı k ochraně objekt̊u jsou př́ıpustné pouze po konzultaci Evropské
komise.

10.04. Lodńı čluny

10.04.1 Nı́že uvedená plavidla muśı být vybavena lodńım člunem podle evropské normy EN
1914:1997:
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a) motorová plavidla a nákladńı čluny s hrubou nosnost́ı v́ıce než 1501;

b) remorkéry a tlačné remorkéry s výtlakem vody v́ıce než 150 m3;

c) plovoućı stroje;

d) osobńı lodě.

10.04.2 Muśı být možné, aby lodńı člun spustila na vodu bezpečně jedna osoba do 5 minut po
zahájeńı prvńıho potřebného manuálńıho úkonu. Pokud se ke spouštěńı na vodu použ́ıvá strojńı
zař́ızeńı, muśı být takové, aby v př́ıpadě výpadku jeho napájeńı nebylo zamezeno bezpečnému a
rychlému spuštěńı na vodu.

10.04.3 Nafukovaćı lodńı čluny muśı být zkontrolovány podle pokyn̊u výrobce.

10.05. Záchranné kruhy a vesty

10.05.1 Na plavidlech se muśı nacházet nejméně tři záchranné kruhy podle evropské normy EN
14144:2002. Musej́ı být připravené k použit́ı a připevněné na plavidle na vhodných mı́stech, nesmı́
však být připevněny k držák̊um. Nejméně jeden záchranný kruh muśı být umı́stěn v bezprostředńı
bĺızkosti kormidelny a vybaven samočinně sṕınaným akumulátorem napájeným světlem, které ne-
zhasne ve vodě.

10.05.2 V dosahu každé osoby pobývaj́ıćı pravidelně na plavidle muśı být osobńı, samočinně
nafukovaćı záchranná vesta podle evropských norem EN 395:1998, EN 396:1998 EN ISO 12402-
3:2006 nebo EN ISO 12402-4”2006. Pro děti jsou př́ıpustné rovněž nenafukovaćı záchranné vesty
splňuj́ıćı požadavky uvedené ve větě prvńı.

10.05.3 Záchranné vesty muśı být zkontrolovány podle pokyn̊u výrobce.

KAPITOLA 11
BEZPEČNOST NA PRACOVIŠT́ICH

11.01. Obecná ustanoveńı

11.01.1 Plavidla muśı být postavena, uspořádána a vybavena tak, aby na nich osoby mohly
pracovat a pohybovat se bezpečně.

11.01.2 Pevná zař́ızeńı na plavidle, která jsou potřebná pro práci, muśı být zař́ızena, umı́stěna a
zabezpečena tak, aby jejich obsluha, použ́ıváńı a údržba byla bezpečná a snadná. V př́ıpadě potřeby
muśı být přenosné nebo horké konstrukčńı prvky vybaveny ochrannými zař́ızeńımi.

11.02. Ochrana před pádem

11.02.1 Paluby a bočńı paluby muśı být rovné a nesmı́ se na nich nacházet mı́sta, o něž by bylo
možné zakopnout; nesmı́ se na nich vytvářet louže.

11.02.2 Paluby, bočńı paluby, podlahy strojoven, odpoč́ıvadla schodǐst’, schodǐstě a vrchńı části
postranńıch pacholat muśı být neklouzavé.

11.02.3 Horńı části postranńıch pacholat a jakékoli překážky v pr̊uchodech, např. hrany schod̊u,
muśı být označeny barvou, která kontrastuje s okolńı palubou.

11.02.4 Vněǰśı okraje palub a bočńıch palub muśı být vybaveny zábradĺım s výškou nejméně
0,90 m nebo pr̊uběžným zábradĺım podle evropské normy EN 711:1995. Pracovǐstě, z nichž mohou
osoby spadnout z výšky v́ıce než 1 m, muśı být vybavena zábradĺım nebo ohrazeńım palubńıho
j́ıcnu s výškou nejméně 0,90 m nebo pr̊uběžným zábradĺım podle evropské normy EN 711:1995.
V př́ıpadech, kdy lze zábradĺı u bočńıch palub sklopit,
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a) muśı být k ohrazeńı palubńıho j́ıcnu ve výšce 0,7 až 1,1 m dodatečně upevněno pr̊uběžné
madlo o pr̊uměru 0,02 až 0,04 m a

b) na jasně viditelných mı́stech na okraj́ıch bočńı paluby muśı být umı́stěny značky podle do-
datku I obrázku 10 př́ılohy č. 1 této vyhlášky o pr̊uměru nejméně 0,015 m.

Pokud neexistuje ohrazeńı palubńıho j́ıcnu, je nutné instalovat pevné zábradĺı.

11.02.4a zrušen

11.02.4b zrušen

11.02.5 Na pracovǐst́ıch s nebezpeč́ım pádu z výšky v́ıce než 1 m může být vyžadováno vhodné
vybaveńı a zař́ızeńı k bezpečné práci, je-li to nezbytné pro bezpečnost práce.

11.03. Rozměry pracovǐst’

11.03.1 Pracovǐstě muśı mı́t takové rozměry, aby všechny osoby, které na nich pracuj́ı, měly
přiměřenou volnost pohybu.

11.04. Bočńı paluby

11.04.1 Světlá š́ı̌rka bočńı paluby muśı být nejméně 0,60 m. Na některých mı́stech, která jsou
nezbytná pro provoz plavidla, např. hydranty k umýváńı paluby, lze tuto hodnotu sńıžit na 0,50
m. U pacholat a oporek lze ji sńıžit na 0,40 m.

11.04.2 zrušen

11.04.3 Požadavky kap. 11.04.1 a 11.04.2 plat́ı až do výšky 2,00 m nad bočńı palubou.

11.05. Př́ıstup na pracovǐstě

11.05.1 Př́ıstupy a pr̊uchody, které slouž́ı k pohybu osob nebo předmět̊u, muśı být dostatečně
velké a uspořádány tak, že

a) před vstupńımi otvory je dostatečný prostor, aby byl umožněn nerušený pohyb;

b) světlá š́ı̌rka pr̊uchodu odpov́ıdá účelu pracovǐstě a neńı menš́ı než 0,60 m, kromě plavidel
širokých méně než 8 m, na kterých může být š́ı̌rka pr̊uchodu sńıžena na 0,50 m;

c) světlá výška pr̊uchodu včetně silu neńı menš́ı než 1,90 m.

11.05.2 Uspořádáńı dveř́ı muśı být takové, aby mohly být bezpečně otv́ırány a zav́ırány z obou
stran. Dveře muśı být chráněny proti náhodnému otevřeńı a zavřeńı.

11.05.3 Př́ıstupy, východy a pr̊uchody s rozd́ılem ve výšce podlah v́ıce než 0,50 m muśı být
opatřeny vhodnými schody, žebř́ıky nebo stupadly.

11.05.4 Pracovǐstě, která jsou trvale obsazena, muśı být opatřena schody, je-li rozd́ıl ve výšce
podlah větš́ı než 1,00 m. Tento požadavek se nevztahuje na nouzové východy.

11.05.5 Plavidla s podpalubńımi nákladovými prostorami muśı mı́t nejméně na každém konci
nákladového prostoru pevné prostředky k zajǐstěńı př́ıstupu. Odchylně od prvńı věty nejsou pevné
prostředky k zajǐstěńı př́ıstupu nutné, jsou-li poskytnuty nejméně dva přenosné žebř́ıky dost dlouhé
na to, aby nejméně tři př́ıčle sahaly nad j́ıcnový sil, jsou-li žebř́ıky skloněny v úhlu 60◦ vodorovné
roviny.

11.06. Východy a nouzové východy
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11.06.1 Počet, uspořádáńı a rozměry východ̊u, včetně nouzových, muśı odpov́ıdat účelu a
rozměr̊um př́ıslušného prostoru. Je-li jeden z východ̊u nouzový, muśı být jako takový zřetelně
označen.

11.06.2 Východy nebo okna či kryty světĺık̊u, které maj́ı být použity jako nouzové východy, muśı
mı́t světlost otvoru alespoň 0,36 m2 a nejmenš́ı rozměr muśı být alespoň 0,50 m.

11.07. Žebř́ıky, stupadla a podobná zař́ızeńı

11.07.1 Schody a žebř́ıky muśı být bezpečně upevněny. Schody muśı být široké nejméně 0,60 m
a světlá š́ı̌rka mezi madly nesmı́ být menš́ı než 0,60 m; výška stupně nesmı́ být menš́ı než 0,15
m; stupně muśı mı́t povrchy s neklouzavou úpravou a schodǐstě s v́ıce než třemi stupni muśı být
opatřena madly.

11.07.2 Žebř́ıky a samostatně upevněné př́ıčle muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,30 m; maximálńı
vzdálenost mezi př́ıčlemi je 0,30 m a vzdálenost mezi př́ıčlemi a konstrukćı nesmı́ být menš́ı než
0,15 m.

11.07.3 Žebř́ıky a samostatně upevněné př́ıčle muśı být viditelné shora a nad nouzovými otvory
muśı být vybaveny bezpečnostńımi rukojetěmi.

11.07.4 Přenosné žebř́ıky muśı být široké nejméně 0,40 m a 0,50 m u základny; muśı zajǐstěno,
aby se nepřevrátily nebo nesklouzly; př́ıčle muśı být pevně upevněny v bočnićıch.

11.08. Vnitřńı prostory

11.08.1 Rozměry, zař́ızeńı a uspořádáńı vnitřńıch pracovǐst’ muśı odpov́ıdat práci, která má
zde být vykonávána, a muśı splňovat zdravotńı a bezpečnostńı požadavky. Muśı být dostatečně
osvětleny neoslňuj́ıćım světlem a dostatečně větrány. V př́ıpadě potřeby muśı být opatřeny topným
zař́ızeńım k udržeńı přiměřené teploty.

11.08.2 Podlahy vnitřńıch pracovǐst’ muśı být pevné a trvanlivé a konstruované tak, aby bránily
klouzáńı a pádu. Otvory v palubách nebo podlahách muśı být, jsou-li otevřeny, opatřeny ochranou
proti pádu a okna a světĺıky muśı být uspořádány a vybaveny tak, aby mohly být obsluhovány a
čǐstěny bez rizika.

11.09. Ochrana proti hluku a vibraćım

11.09.1 Pracovǐstě muśı být umı́stěna, vybavena a konstruována tak, aby členové posádky nebyli
vystaveni škodlivým vibraćım.

11.09.2 Stálá pracovǐstě muśı být kromě toho zkonstruována takovým zp̊usobem a muśı být tak
zvukotěsná, aby zdrav́ı a bezpečnost člen̊u posádky nebyly ohroženy hlukem.

11.09.3 Pro členy posádky, kteř́ı budou každý den pravděpodobně vystaveni hladině hluku vyšš́ı
než 85 dB(A), muśı být k dispozici individuálńı ochranné protihlukové prostředky. Na pracovǐst́ıch,
na nichž hladina hluku převyšuje 90 dB(A), muśı být povinné použit́ı ochranných protihlukových
prostředk̊u naznačeno symbolem ”Použijte ochranné protihlukové prostředky”o pr̊uměru nejméně
10 cm podle obrázku 7 v dodatku I. Měřeńı hluku se provád́ı dle ”Správńıho pokynu č. 5”uvedeném
v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch
cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı
technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve
zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a
směrnice 2008/126/ES.

11.10. Kryty j́ıcn̊u

11.10.1 Kryty j́ıcn̊u muśı být snadno dostupné a manipulace s nimi muśı být bezpečná. Dı́ly kryt̊u
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j́ıcn̊u o hmotnosti větš́ı než 40 kg muśı být navrženy tak, aby se daly posouvat nebo otáčet, nebo
muśı být vybaveny mechanickými prostředky ke zdviháńı. Kryty j́ıcn̊u ovládané pomoćı zvedáku
muśı být vybaveny přiměřenými a snadno dostupnými upevňovaćımi prostředky. Kryty j́ıcn̊u a
jejich krokve, které nejsou zaměnitelné, muśı být zřetelně označeny, aby bylo zřejmé, ke kterým
j́ıcn̊um patř́ı, a jejich správná poloha na j́ıcnech.

11.10.2 Kryty j́ıcn̊u muśı být zajǐstěny proti sklopeńı větrem nebo nakládaćım zař́ızeńım. Posuvné
kryty muśı být vybaveny záchytkami, které zabraňuj́ı jejich neúmyslnému vodorovnému pohybu
o v́ıce než 0,40 m; muśı být uzamykatelné v koncové poloze. K upevněńı na sebe naskládaných
kryt̊u j́ıcn̊u muśı být k dispozici vhodné prostředky.

11.10.3 Napájeńı mechanicky ovládaných kryt̊u j́ıcn̊u se muśı po uvolněńı ovládaćıho sṕınače
automaticky vypnout.

11.10.4 Kryty j́ıcn̊u muśı vydržet zátěž, kterou lze předpokládat; pochoźı kryty j́ıcn̊u muśı vydržet
bodové zat́ıžeńı nejméně 75 kg. Kryty j́ıcn̊u, které nejsou navrženy jako pochoźı, muśı být jako
takové označeny. Kryty j́ıcn̊u, které jsou navrženy k uložeńı lodńıho nákladu, muśı mı́t označeno
př́ıpustné zat́ıžeńı v t/m2. Pokud jsou k dosažeńı nejvyšš́ıho př́ıpustného zat́ıžeńı nutné podpěry,
muśı to být na vhodném mı́stě uvedeno; v tomto př́ıpadě muśı být na plavidle uschovány př́ıslušné
plány.

11.11. Navijáky

11.11.1 Navijáky muśı být navrženy tak, aby bylo možno provádět práci bezpečně. Muśı být vy-
baveny prostředky, které zameźı neúmyslnému uvolněńı nákladu. Navijáky, které nejsou samočinně
brzd́ıćı, muśı být s ohledem na svou tažnou śılu opatřeny přiměřenou brzdou.

11.11.2 Navijáky na ručńı pohon muśı být vybaveny zař́ızeńım, které zameźı zpětnému úderu
kliky. Navijáky na strojńı i ručńı pohon muśı být zkonstruovány tak, aby ručńı pohon nemohl být
uveden do pohybu strojńım pohonem.

11.12. Jeřáby

11.12.1 Jeřáby muśı být postaveny v souladu s požadavky stanovenými zvláštńım právńım
předpisem8). Śıly, které vznikaj́ı při jejich provozu, muśı být bezpečně přenášeny na konstrukci
plavidla, nesmı́ ohrozit jeho stabilitu.

11.12.2 Na jeřábech muśı být upevněn št́ıtek výrobce s těmito údaji:

a) jméno a adresa výrobce;

b) označeńı CE s uvedeńım roku výroby;

c) označeńı řady nebo typu;

d) př́ıpadně výrobńı č́ıslo.

11.12.3 Na jeřábech muśı být snadno čitelným zp̊usobem trvanlivě vyznačena nejvyšš́ı př́ıpustná
zat́ıžeńı. U jeřáb̊u, jejichž jmenovitá nosnost nepřesahuje 2 000 kg, postačuje, je-li na jeřábu snadno
čitelným zp̊usobem trvanlivě vyznačena jmenovitá nosnost při maximálńım vyložeńı.

11.12.4 Muśı být instalována ochranná zař́ızeńı, aby se zamezilo nebezpeč́ı přimáčknut́ı nebo
přiskř́ıpnut́ı. Vněǰśı součásti jeřábu muśı mı́t od všech okolńıch předmět̊u bezpečnostńı vzdálenost
0,5 m směrem nahoru, dol̊u i do stran. Mimo pracovǐstě a pr̊uchody se bezpečnostńı vzdálenost do
stran nevyžaduje.
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11.12.5 Jeřáby se strojńım pohonem muśı být zabezpečeny proti neoprávněnému použit́ı. Muśı
být možné je zapnout pouze z ovládaćıho stanovǐstě jeřábu. Ovládáńı muśı být se samočinným
vraceńım (tlač́ıtka bez samodržného zapojeńı); muśı být jednoznačně rozpoznatelný směr ovládáńı.
Při výpadku pohonu nesmı́ náklad nekontrolované upadnout. Je nutno zamezit náhodným po-
hyb̊um jeřábu. Pohyb zdvihaćıho ústroj́ı vzh̊uru a překročeńı jmenovité nosnosti muśı být ome-
zeno vhodným zař́ızeńım. Pohyb zdvihaćıho ústroj́ı směrem dol̊u muśı být omezen, pokud při
předpokládaných provozńıch podmı́nkách při nasazeńı háku jsou na bubnu méně než dvě ovinut́ı
lana. Po spuštěńı samočinných omezovač́ıch zař́ızeńı muśı být stále ještě možný odpov́ıdaj́ıćı pro-
tisměrný pohyb. Pevnost lan pro pohybuj́ıćı se břemeno muśı odpov́ıdat pětinásobku př́ıpustného
zat́ıžeńı lana. Konstrukce lana muśı být bez závad a muśı být vhodná pro použit́ı na jeřábech.

11.12.6 Před prvńım uvedeńım do provozu nebo před opětovným uvedeńım do provozu po pod-
statných úpravách nebo opravě nebo pravidelně nejméně každých deset let je nutno prokázat
přiměřenou pevnost a stabilitu pomoćı výpočt̊u a zatěžovaćı zkoušky. Nepřekračuje-li jmenovitá nos-
nost jeřábu 2 000 kg, lze d̊ukaz pomoćı výpočtu částečně nebo zcela nahradit zkouškou se zat́ıžeńım
ve výši 1,25 násobku jmenovité nosnosti provedenou v celém pracovńım rozsahu. Přej́ımaćı zkoušku
podle prvńı nebo druhé věty provede odborńık na zdvihaćı zař́ızeńı uznaný Státńı plavebńı správou
(dále jen ”inspektor určeného technického zař́ızeńı”).

11.12.7 Jeřáby muśı být pravidelně a v každém př́ıpadě nejméně každých dvanáct měśıc̊u podro-
beny kontrole vykonané př́ıslušným odborńıkem subjektu pověřeného prohĺıdkami. Během této
kontroly se bezpečný provozńı stav jeřábu urč́ı vizuálńı kontrolou a kontrolou funkčnosti. Doklad
o provedeńı kontroly obsahuje datum, závěr kontroly a podpis subjektu pověřeného prohĺıdkou.

11.12.8 zrušen

11.12.9 Návod k obsluze dodaný výrobcem jeřábu muśı být uschován na palubě. Tento návod
muśı obsahovat alespoň pracovńı rozsah a funkce ovladač̊u, nejvyšš́ı př́ıpustnou jmenovitou nosnost
podle vyložeńı jeřábu, nejvyšš́ı př́ıpustné nakloněńı jeřábu, návod k montáži a údržbě a obecné
technické údaje.

11.12.10 Pro všechny jeřáby se na plavidle muśı nacházet nejméně tyto doklady:

a) návod výrobce k obsluze jeřábu, včetně alespoň těchto informaćı:

pracovńı rozsah a funkce ovládač̊u;

nejvyšš́ı př́ıpustná jmenovitá nosnost podle vyložeńı jeřábu;

nejvyšš́ı př́ıpustné nakloněńı jeřábu;

návod k montáži a údržbě;

pokyny týkaj́ıćı se pravidelných kontrol;

obecné technické údaje.

b) osvědčeńı o zkouškách provedených podle kap. 11.12.6 až 11.12.8 nebo 11.12.9.

11.13. Skladováńı hořlavých kapalin

11.13.1 Ke skladováńı hořlavých kapalin s bodem vzplanut́ı pod 55 ◦C muśı na plavidle existovat
větraná skř́ıň z ohnivzdorného materiálu. Na vněǰśı straně této skř́ıně se muśı nacházet symbol
”Zákaz otevřeného ohně a kouřeńı”o pr̊uměru nejméně 10 cm podle obrázku 2 v dodatku I k této
př́ıloze.
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KAPITOLA 12
OBYTNÉ PROSTORY

12.01. Obecná ustanoveńı

12.01.1 Plavidla muśı mı́t obytné prostory pro osoby, které se obvykle nacházej́ı na plavidle,
nejméně však pro minimálńı posádku.

12.01.2 Obytné prostory muśı být navrženy, uspořádány a vybaveny tak, aby uspokojily potřeby
osob na plavidle z hlediska zdrav́ı, bezpečnosti a pohodĺı. Muśı mı́t bezpečný a snadný př́ıstup a
být izolovány proti teplu a chladu.

12.01.3 Splněńı podmı́nek stanovených kap. 12 nemuśı být vyžadováno, pokud jsou zdrav́ı a
bezpečnost osob na plavidle zabezpečeny jinými prostředky, které zajǐst’uj́ı stejnou úroveň ochrany.

12.01.4 Př́ıpadná omezeńı denńı provozńı doby plavidla a druhu provozu vyplývaj́ıćı z kap.
12.01.3. se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla.

12.02. Zvláštńı požadavky na konstrukci

12.02.1 Obytné prostory muśı být možné přiměřeně větrat i při zavřených dveř́ıch; kromě toho
muśı mı́t společenské mı́stnosti dostatečné denńı světlo a pokud možno umožňovat výhled ven.

12.02.2 Obytné prostory muśı být př́ıstupné pomoćı schod̊u, neńı-li př́ıstup k nim na úrovni
paluby a výškový rozd́ıl čińı v́ıce než 0,30 m.

12.02.3 V předńı části plavidla nesmı́ být žádné podlahy ńıže než 1,20 m pod rovinou největš́ıho
př́ıpustného ponoru.

12.02.4 Společenské mı́stnosti a ložnice muśı mı́t nejméně dva východy, které jsou od sebe pokud
možno co nejv́ıce vzdáleny a které slouž́ı jako únikové cesty. Jeden východ může být zkonstruován
jako nouzový východ. To se nevztahuje na mı́stnosti, jejichž východ vede př́ımo na palubu nebo
na chodbu, která slouž́ı jako úniková cesta, pokud má chodba dva od sebe vzdálené východy, které
vedou na levobok a pravobok. Nouzové východy, kterými mohou být i světĺıky a okna, muśı mı́t
světlost otvoru alespoň 0,36 m2 a nejmenš́ı rozměr muśı být alespoň 0,50 m a v př́ıpadě nouze muśı
umožňovat rychlou evakuaci. Izolace a obklady únikových cest muśı být z materiál̊u zpomaluj́ıćıch
hořeńı a použitelnost únikových cest muśı být kdykoli zajǐstěna vhodnými prostředky, např. žebř́ıky
nebo samostatnými př́ıčlemi.

12.02.5 Obytné prostory muśı být chráněny před nepřijatelným hlukem a vibracemi. Hladina
akustického tlaku nesmı́ překročit

a) 70 dB(A) ve společenských mı́stnostech;

b) 60 dB(A) v ložnićıch. Toto ustanoveńı se nevztahuje na plavidla, která jsou v provozu výlučně
mimo dobu odpočinku posádky. Omezeńı na provoz pouze ve dne se zaṕı̌se do osvědčeńı
plavidla.

Měřeńı hluku se provád́ı dle ”Správńıho pokynu č. 5”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Mi-
nimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vni-
trozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice
2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

12.02.6 Světlá výška v obytných prostorech nesmı́ být menš́ı než 2,00 m.

12.02.7 Plavidla maj́ı nejméně jednu společenskou mı́stnost oddělenou od spaćıch mı́stnost́ı.
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12.02.8 Volná podlahová plocha společenských mı́stnost́ı nesmı́ být menš́ı než 2 m2 na osobu, a
v žádném př́ıpadě menš́ı než celkem 8 m2 (přičemž se nezapoč́ıtává nábytek, kromě stol̊u a židĺı).

12.02.9 Krychlový obsah každé mı́stnosti v obytných prostorách a ložnićıch nesmı́ být menš́ı než
7 m3.

12.02.10 Objem vzduchu na osobu muśı být v soukromých obytných mı́stnostech nejméně 3,5 m3.
V ložnićıch muśı být nejméně 5 m3 pro prvńıho obyvatele a nejméně 3 m3 pro každého daľśıho
obyvatele (přičemž se nezapoč́ıtává objem nábytku). Ložnice nesmı́ být pokud možno určeny pro
v́ıce než dvě osoby. L̊užka nesmı́ být ńıže než 0,30 m nad podlahou. Je-li jedno l̊užko umı́stěno nad
druhým, světlý prostor nad každým l̊užkem nesmı́ být menš́ı než 0,60 m.

12.02.11 Dveře muśı mı́t otvor, jehož horńı hrana je nejméně 1,90 m nad palubou nebo nad
podlahou a jehož světlá š́ı̌rka je nejméně 0,60 m. Předepsané výšky lze dosáhnout pomoćı posuvných
nebo sklopných kryt̊u nebo poklop̊u. Dveře muśı být možné otevř́ıt z obou stran směrem ven. Sily
nesměj́ı být vyšš́ı než 0,40 m.

12.02.12 Schody muśı být pevně upevněny a sch̊udné bez nebezpeč́ı. Za takové jsou považovány,
pokud

a) nejsou užš́ı než 0,60 m;

b) výška stupně je nejméně 0,15 m;

c) stupně jsou neklouzavé;

d) schody s v́ıce než třemi stupni jsou vybaveny alespoň madlem nebo rukojet́ı.

12.02.13 Potrub́ı vedoućı nebezpečné plyny nebo kapaliny, zejména potrub́ı pod tak velkým tla-
kem, že jejich netěsnost by mohla ohrozit osoby, se nesmı́ nacházet v obytných prostorech nebo
chodbách vedoućıch k obytným prostor̊um. To se nevztahuje na parńı potrub́ı a potrub́ı hydrau-
lických soustav, jsou-li uložena v kovových chráničkách, a pro potrub́ı zař́ızeńı na zkapalněný plyn
k domáćımu použit́ı.

12.03. Sociálńı zař́ızeńı

12.03.1 Na plavidlech s obytnými prostory muśı být k dispozici přinejmenš́ım tato sociálńı
zař́ızeńı:

a) jeden záchod na jednu mı́stnost nebo na šest člen̊u posádky; muśı jej být možné odvětrat
čerstvým vzduchem,

b) jedno umyvadlo s odpadńı trubkou připojené na teplou a studenou pitnou vodu na jednu
mı́stnost nebo na čtyři členy posádky,

c) jedna vana nebo sprcha připojená na teplou a studenou vodu na jednu mı́stnost nebo na šest
člen̊u posádky.

12.03.2 Sociálńı zař́ızeńı muśı být v těsné bĺızkosti obytných prostor. Ze záchod̊u nesmı́ být př́ımý
př́ıstup do kuchyńı, j́ıdelen nebo kombinaćı společenské mı́stnosti a kuchyně.

12.03.3 Záchody muśı mı́t podlahovou plochu nejméně 1 m2, muśı být nejméně 0,75 m široké a
1,10 m dlouhé. Záchody v kabinách pro nejvýše dvě osoby mohou být menš́ı. Pokud se na záchodě
nacháźı i umyvadlo nebo sprcha, muśı se podlahová plocha zvýšit nejméně o podlahovou plochu
umyvadla nebo sprchy (či vany).
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12.04. Kuchyně

12.04.1 Kuchyně mohou být kombinované se společenskými mı́stnostmi.

12.04.2 Kuchyně muśı být vybaveny

a) vařičem;

b) dřezem s př́ıpojem na odpad;

c) dodávkou pitné vody;

d) chladničkou;

e) dostatečným skladovaćım a pracovńım prostorem.

12.04.3 J́ıdelńı část kombinace kuchyně a společenské mı́stnosti muśı být dostatečně velká pro
počet člen̊u posádky, který ji běžně použ́ıvá současně. Sedačky jsou široké nejméně 0,60 m.

12.05. Pitná voda

12.05.1 Plavidla s obytnými prostory muśı být vybavena zař́ızeńım na pitnou vodu. Plnićı otvory
nádrž́ı na pitnou vodu a hadice s pitnou vodou muśı být označeny, že jsou určeny výhradně pro
pitnou vodu. Plnićı potrub́ı pro pitnou vodu muśı být umı́stěna nad palubou.

12.05.2 Zař́ızeńı na pitnou vodu

a) muśı mı́t vnitřńı povrchy vyrobeny z materiálu, který je odolný v̊uči korozi a nepředstavuje
žádné fyziologické nebezpeč́ı;

b) nesmı́ obsahovat potrubńı úseky, kde neńı možné zajistit pravidelný pr̊utok vody, a

c) být chráněny proti nadměrnému zahř́ıváńı.

12.05.3 Kromě odstavce 2 muśı nádrže na pitnou vodu

a) mı́t objem nejméně 150 l na každou osobu, která se obvykle nacháźı na plavidle, nejméně
však na každého člena minimálńı posádky;

b) mı́t vhodný, uzamykatelný otvor, aby je bylo možno uvnitř čistit;

c) být vybaveny ukazatelem hladiny;

d) mı́t odvzdušňovaćı trubky, které vedou do otevřeného prostoru, nebo být vybaveny vhodnými
filtry.

12.05.4 Nádrže na pitnou vodu nesmı́ mı́t společné stěny s jinými nádržemi. Potrub́ı pro pitnou
vodu nesmı́ procházet nádržemi obsahuj́ıćımi jiné kapaliny. Propojeńı mezi soustavou dodávky pitné
vody a jinými soustavami potrub́ı je zakázáno. Potrub́ı vedoućı plyn nebo jiné kapaliny než vodu
nesmı́ procházet nádržemi na pitnou vodu.

12.05.5 Tlakové nádrže na pitnou vodu muśı pracovat jen s neznečǐstěným stlačeným vzduchem.
Je-li stlačený vzduch vyráběn pomoćı kompresor̊u, muśı být př́ımo před tlakovou nádrž́ı umı́stěny
vhodné vzduchové filtry a separátory oleje, pokud nejsou voda a vzduch odděleny membránami.
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12.06. Topeńı a větráńı

12.06.1 Obytné prostory muśı být možné vytápět v souladu s jejich účelem. Topná zař́ızeńı muśı
odpov́ıdat povětrnostńım podmı́nkám, které mohou nastat.

12.06.2 Obytné a spaćı mı́stnosti muśı být možné přiměřeně větrat i při zavřených dveř́ıch.
Větráńı muśı za všech povětrnostńıch podmı́nek zajistit přiměřenou cirkulaci vzduchu.

12.06.3 Obytné prostory musej́ı být uspořádány a zař́ızeny tak, aby bylo možné co nejv́ıce zabránit
pronikáńı znečǐstěného vzduchu z jiných odděleńı plavidla, např. strojoven nebo podpalubńıch
nákladových prostor; je-li použito větráńı s nuceným prouděńım vzduchu, muśı být vstupńı větraćı
kanály umı́stěny tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

12.07. Ostatńı vybaveńı obytných prostor

12.07.1 Každý člen posádky bydĺıćı na plavidle muśı mı́t samostatné l̊užko a samostatnou skř́ıňku
na šaty vybavenou zámkem. Vnitřńı rozměry l̊užka muśı být nejméně 2,00 x 0,90 m.

12.07.2 Muśı být poskytnuty vhodné prostory pro uložeńı a sušeńı pracovńıch oděv̊u, ne však ve
ložnićıch.

12.07.3 Všechny obytné prostory muśı být vybaveny elektrickým osvětleńım. Náhradńı nebo nou-
zové plynové lampy nebo lampy na kapalné palivo lze použ́ıvat pouze ve společenských mı́stnostech.
Osvětlovaćı zař́ızeńı na kapalné palivo muśı být vyrobena z kovu a je možné v nich použ́ıvat pouze
palivo s bodem vzplanut́ı v́ıce než 55 ◦C nebo obchodńı petrolej. Muśı být umı́stěny nebo upevněny
tak, aby nehrozilo nebezpeč́ı požáru.

KAPITOLA 13
PALIVOVÁ ZAŘÍZENÍ K TOPENÍ, VAŘENÍ A CHLAZENÍ

13.01. Obecná ustanoveńı

13.01.1 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn určená k topeńı, vařeńı a chlazeńı muśı splňovat požadavky
kapitoly 14.

13.01.2 Zař́ızeńı k topeńı, vařeńı a chlazeńı včetně př́ıslušenstv́ı, muśı být zhotovena a umı́stěna
tak, aby nebyla nebezpečná ani v př́ıpadě přehřát́ı. Muśı být umı́stěna tak, aby se nemohla náhodně
převrhnout nebo pohnout.

13.01.3 Zař́ızeńı podle kap. 13.01.2 se nesmı́ nacházet v prostorech, v nichž se použ́ıvaj́ı nebo
skladuj́ı látky s bodem vzplanut́ı do 55 ◦C. Uvedenými prostory nesmı́ procházet žádné odvětrávaćı
potrub́ı těchto zař́ızeńı.

13.01.4 Muśı být zajǐstěn dostatečný př́ıvod vzduchu pro spalováńı.

13.01.5 Topná zař́ızeńı muśı být bezpečně připojena k odvětrávaćımu potrub́ı, toto potrub́ı muśı
být vybaveno vhodnými kryty nebo zař́ızeńım, které zajǐst’uje ochranu před větrem. Odvětrávaćı
potrub́ı muśı být uspořádáno tak, aby bylo možné čǐstěńı.

13.02. Použit́ı kapalných paliv, zař́ızeńı na petrolej

13.02.1 Zař́ızeńı k topeńı, vařeńı a chlazeńı, které použ́ıvá kapalné palivo, lze použ́ıvat pouze
s palivy, jejichž bod vzplanut́ı je nad 55 ◦C.

13.02.2 Odchylně od kap. 13.02.1 lze v obytných prostorech a kormidelně povolit zař́ızeńı k vařeńı,
topeńı a chlazeńı vybavené hořáky s knoty funguj́ıćı na obchodńı petrolej, pokud obsah palivové
nádrže nepřesahuje 12 litr̊u.
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13.02.3 Zař́ızeńı vybavená hořáky s knoty muśı

a) mı́t kovovou palivovou nádrž, jej́ıž plnićı otvor lze uzavř́ıt a která nemá pod nejvyšš́ı hladinou
plněńı žádné měkce pájené spoje a která je navržena a umı́stěna tak, aby palivovou nádrž
nebylo možno neúmyslně otevř́ıt nebo vyprázdnit;

b) být možné zapálit bez pomoćı daľśıho kapalného paliva;

c) být umı́stěna tak, aby bylo zajǐstěno bezpečné odváděńı kouřových plyn̊u.

13.03. Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky a naftová topná zař́ızeńı s hořáky s rozprašováńım
paliva

13.03.1 Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky a naftová topná zař́ızeńı s hořáky s rozprašováńım
paliva muśı být postavena v souladu s osvědčenými postupy.

13.03.2 Jsou-li naftová kamna s odpařovaćımi hořáky nebo naftová topná zař́ızeńı s hořáky
s rozprašováńım paliva umı́stěna ve strojovně, muśı být př́ıvod vzduchu k topnému zař́ızeńı a
motor̊um uspořádán tak, aby topné zař́ızeńı a motory mohly nezávisle na sobě fungovat účinně a
bezpečně. Podle potřeby muśı být zajǐstěn samostatný př́ıvod vzduchu. Zař́ızeńı muśı být umı́stěno
tak, aby plamen z hořáku nemohl zasáhnout součásti ostatńıch zař́ızeńı ve strojovně.

13.04. Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky

13.04.1 Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky muśı být možné zapálit bez pomoci jiné hořlavé
kapaliny. Muśı být umı́stěna nad kovovou odkapovou nádobou, která zahrnuje všechny části vedoućı
naftu, jej́ıž postranice jsou nejméně 20 mm vysoké a objem je nejméně 2 litry.

13.04.2 U naftových kamen s odpařovaćımi hořáky umı́stěných ve strojovně muśı být postranice
kovové odkapové nádoby podle odstavce 1 nejméně 200 mm vysoké. Spodńı okraj odpařovaćıho
hořáku muśı být umı́stěn nad okrajem odkapové nádoby. Horńı okraj odkapové nádoby muśı sahat
nejméně 100 mm nad podlahu.

13.04.3 Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky muśı být vybavena vhodným regulátorem, který
při všech nastaveńıch zajǐst’uje prakticky stálý př́ıvod paliva k hořáku a který při zhasnut́ı plamene
zabraňuje rozléváńı paliva. Za vhodné se považuj́ı regulátory, které funguj́ı účinně i v př́ıpadě,
jsou-li vystaveny vibraćım a nakloněny až o 12◦, a které kromě plováku k regulaci hladiny maj́ı

a) druhý plovák, který bezpečně a spolehlivě zastavuje př́ıvod paliva při překročeńı povolené
hladiny, nebo

b) přetokovou trubku, ale pouze tehdy, pokud odkapová nádoba má dostatečný objem, aby
mohla zachytit alespoň obsah palivové nádrže.

13.04.4 Pokud je palivová nádrž naftových kamen s odpařovaćımi hořáky oddělená od zař́ızeńı,

a) spád mezi nádrž́ı a napájeńım hořáku nesmı́ překročit hodnotu uvedenou v návodu k obsluze
dodaném výrobcem;

b) muśı být umı́stěna tak, aby byla chráněná před nepř́ıpustným zahř́ıváńım;

c) muśı být možné z paluby přerušit tok paliva.
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13.04.5 Odvětrávaćı potrub́ı naftových kamen s odpařovaćımi hořáky muśı být vybaveno
zař́ızeńım proti obráceńı tahu.

13.05. Naftová topná zař́ızeńı s hořáky s rozprašováńım paliva

13.05.1 Naftová topná zař́ızeńı s hořáky s rozprašováńım paliva muśı splňovat zejména tyto
požadavky:

a) před př́ıvodem paliva je zajǐstěno přiměřené vyvětráńı hořáku;

b) př́ıvod paliva muśı být regulován termostatem;

c) palivo muśı být zažehnuto elektrickým př́ıstrojem nebo zapalovaćım plamenem;

d) při zhasnut́ı plamene zastav́ı zař́ızeńı ke sledováńı plamene př́ıvod paliva;

e) hlavńı sṕınač muśı být umı́stěn na snadno dostupném mı́stě mimo prostor, v němž se zař́ızeńı
nacháźı.

13.06. Topné zař́ızeńı s nuceným tahem

13.06.1 Topné zař́ızeńı s nuceným tahem skládaj́ıćı se ze spalovaćı komory, kolem ńıž je topný
vzduch veden pod tlakem k rozvodnému systému nebo do mı́stnosti, muśı splňovat tyto požadavky:

a) Je-li palivo rozprašováno pod tlakem, muśı být př́ıvod spalovaćıho vzduchu zajǐstěn pomoćı
ventilátoru.

b) Před zapáleńım hořáku muśı být spalovaćı komora dobře vyvětrána. Větráńı lze považovat
za dobré, pokud ventilátor spalovaćıho vzduchu funguje i po zhasnut́ı plamene.

c) Př́ıvod paliva muśı být automaticky zastaven,

- pokud oheň zhasne; př́ıvod spalovaćıho vzduchu neńı dostatečný;

- ohřátý vzduch překračuje předem nastavenou teplotu nebo

- dojde k výpadku napájeńı bezpečnostńıch zař́ızeńı.

V těchto př́ıpadech nesmı́ být př́ıvod paliva po zastaveńı automaticky obnoven.

d) Ventilátory spalovaćıho a topného vzduchu muśı být možné vypnout mimo prostor, v němž
se topné zař́ızeńı nacháźı.

e) Je-li topný vzduch nasáván zvenku, vstupńı větraćı kanály muśı být umı́stěny co nejvýše
nad palubou. Muśı být namontovány tak, aby se do nich nemohla dostat dešt’ová nebo
rozstřikovaná voda.

f) Vedeńı topného vzduchu muśı být z kovu.

g) Výstupńı otvory topného vzduchu nesmı́ být možné úplně zavř́ıt.

h) Unikaj́ıćı palivo se nesmı́ dostat do vedeńı topného vzduchu.

i) U topných zař́ızeńı s nuceným tahem nesmı́ být možné, aby nasávala topný vzduch ze stro-
jovny.
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13.07. Topeńı tuhými palivy

13.07.1 Zař́ızeńı k topeńı funguj́ıćı na tuhá paliva muśı být umı́stěno na kovové desce se
zdviženými okraji, aby žádné hoř́ıćı palivo nebo horké oharky nemohly vypadnout mimo tuto desku.
Tento požadavek se nevztahuje na zař́ızeńı umı́stěna v odděleńıch postavených z ohnivzdorných ma-
teriál̊u, která jsou určena výhradně k umı́stěńı kotl̊u.

13.07.2 Kotle na tuhá paliva muśı být vybaveny termostatickým zař́ızeńım k regulaci pr̊utoku
spalovaćıho vzduchu.

13.07.3 V bĺızkosti každého topného zař́ızeńı muśı být umı́stěny prostředky, kterými lze uhĺıky
rychle uhasit.

KAPITOLA 14
ZAŘÍZENÍ NA ZKAPALNĚNÝ PLYN K DOMÁCÍMU POUŽIT́I

14.01. Obecná ustanoveńı

14.01.1 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn se skládá ze zásobovaćı jednotky zahrnuj́ıćı jeden nebo v́ıce
plynových nádrž́ı a jeden nebo v́ıce regulátor̊u tlaku, z rozvodného systému a řady plynových
spotřebič̊u. Náhradńı a prázdné nádrže, které nejsou umı́stěné v zásobovaćı jednotce, se nepovažuj́ı
za součást zař́ızeńı. Vztahuje se na ně kap. 14.05.

14.01.2 Zař́ızeńı mohou být provozována pouze na obchodńı propan-butan.

14.02. Zař́ızeńı

14.02.1 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn muśı být vhodné pro použit́ı propan-butanu, muśı být po-
staveno a umı́stěno v souladu s osvědčenými postupy.

14.02.2 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn smı́ být užito pouze pro domáćı účely v obytných prostorech
a v kormidelně a na osobńıch lod́ıch k odpov́ıdaj́ıćım účel̊um.

14.02.3 Na plavidle může být řada samostatných zař́ızeńı. Jednotlivá zař́ızeńı nesmı́ být použita
k obsluze obytných prostor̊u oddělených podpalubńım nákladovým prostorem nebo pevnou nádrž́ı.

14.02.4 Ve strojovně nesmı́ být umı́stěna žádná součást zař́ızeńı na zkapalněný plyn.

14.03. Nádrže

14.03.1 Jsou povoleny pouze nádrže se schváleným obsahem mezi 5 a 35 kg. U osobńıch lod́ı
může komise povolit použit́ı nádrž́ı s větš́ım obsahem.

14.03.2 Nádrže muśı být opatřeny úředńım raźıtkem potvrzuj́ıćım, že byly převzaly po potřebných
zkouškách.

14.04. Umı́stěńı a uspořádáńı zásobovaćıch jednotek

14.04.1 Zásobovaćı jednotky muśı být umı́stěny na plavidle ve volně stoj́ıćı nebo nástěnné skř́ıňce
umı́stěné mimo obytný prostor tak, že nebráńı pohybu na plavidle. Nesmı́ být umı́stěny u př́ıd’ové
nebo zád’ové št́ıtnice. Skř́ıň může být nástěnná a usazená do nástavby, pokud je plynotěsná a
může být otev́ırána jedině směrem ven. Muśı být umı́stěna tak, aby rozvodné trubky vedoućı ke
spotřebič̊um byly co nejkratš́ı. Současně může pracovat pouze tolik nádrž́ı, kolik je jich nezbytných
pro fungováńı zař́ızeńı. Vı́ce nádrž́ı lze připojit pouze tehdy, použije-li se zpětný propojovač. Na
jednu zásobovaćı jednotku lze připojit až čtyři nádrže. Počet nádrž́ı na plavidle, včetně náhradńıch,
nesmı́ převýšit šest na jedno zař́ızeńı. U osobńıch lod́ı s kuchyněmi nebo kantýnami pro cestuj́ıćı
lze připojit až šest nádrž́ı a počet nádrž́ı na plavidle, včetně náhradńıch, nesmı́ převýšit devět
najedno zař́ızeńı. Regulátory tlaku, nebo v př́ıpadě dvoustupňové regulace prvńı regulátor, muśı
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být připevněny ke stěně ve stejné skř́ıňce jako nádrže.

14.04.2 Zásobovaćı jednotky muśı být umı́stěny tak, aby jakýkoli unikaj́ıćı plyn mohl být od-
straněn ze skř́ıňky bez jakéhokoli rizika, že by mohl proniknout do plavidla nebo přij́ıt do styku se
zdrojem plamene.

14.04.3 Skř́ıňky muśı být zkonstruovány z ohnivzdorných materiál̊u a muśı být dostatečně větrány
otvory nahoře a dole. Nádrže muśı být umı́stěny ve skř́ıňce svisle tak, aby se nemohly převrátit.

14.04.4 Skř́ıňky muśı být zkonstruovány a umı́stěny tak, aby teplota nádrž́ı nemohla převýšit 50
◦C.

14.04.5 K vněǰśı straně skř́ıňky muśı být připevněn nápis ”zkapalněný plyn”a symbol ”Zákaz
otevřeného ohně a kouřeńı”o pr̊uměru nejméně 100 mm podle obrázku 2 v dodatku 1 k této př́ıloze.

14.05. Náhradńı a prázdné nádrže

14.05.1 Náhradńı a prázdné nádrže, které nejsou umı́stěny v zásobovaćı jednotce, muśı být uloženy
mimo obytné prostory a kormidelnu ve skř́ıňce zhotovené podle kap. 14.04.

14.06. Regulátory tlaku

14.06.1 Plynové spotřebiče mohou být spojeny s nádržemi pouze rozvodným systémem s jedńım
nebo v́ıce regulátory tlaku určenými ke sńıžeńı tlaku plynu na pracovńı tlak. Tlak může být sńıžen
v jedné, nebo ve dvou fáźıch. Všechny regulátory tlaku muśı být stále nastaveny na tlak určený
podle kap. 14.07.

14.06.2 Koncové regulátory tlaku muśı být bud’ vybaveny, nebo ihned následovány zař́ızeńım
automaticky chráńıćım potrub́ı proti nadměrnému tlaku v př́ıpadě selháńı funkce regulátoru tlaku.
Muśı být zajǐstěno, že v př́ıpadě netěsnosti tohoto ochranného zař́ızeńı unikaj́ıćı plyn může být
odveden do otevřeného prostoru bez jakéhokoli rizika, že by mohl proniknout do plavidla nebo přij́ıt
do styku se zdrojem zapáleńı; jeli to nutné, muśı být pro tento účel zajǐstěno speciálńı potrub́ı.

14.06.3 Ochranné zař́ızeńı i odvětráváńı muśı být chráněny proti vniknut́ı vody.

14.07. Tlak

14.07.1 Pokud jsou použity dvoustupňové regulačńı systémy, nesmı́ být středńı tlak vyšš́ı oproti
atmosférickému tlaku o v́ıce než 2,5 bar̊u.

14.07.2 Tlak na výstupu z posledńıho regulátoru tlaku muśı být s toleranćı 10 % o 0,05 baru
vyšš́ı než atmosférický tlak.

14.08. Potrub́ı a ohebné hadice

14.08.1 Potrub́ı se muśı skládat z pevných ocelových nebo měděných trubek. Potrub́ı spojené
se spotřebiči však muśı být z vysokotlakých ohebných hadic nebo spirálových hadic vhodných
pro propan-butan. Plynové spotřebiče, nejsou-li trvale připevněny, mohou být spojeny pomoćı
vhodných ohebných hadic, které nejsou deľśı než 1 m.

14.08.2 Potrub́ı muśı vydržet jakékoli namáháńı, zejména pokud jde o korozi a pevnost, které se
může objevit při běžných pracovńıch podmı́nkách na plavidle, a jeho charakteristiky a uspořádáńı
muśı být takové, aby zajistily uspokojivý pr̊utok plynu k plynovým spotřebič̊um při odpov́ıdaj́ıćım
tlaku.

14.08.3 Potrub́ı muśı mı́t co nejméně spoj̊u. Jak potrub́ı, tak spoje muśı být plynotěsné a muśı
plynotěsnými z̊ustat bez ohledu na vibrace nebo roztahováńı, jimž mohou být vystaveny.

14.08.4 Trubky muśı být snadno př́ıstupné, řádně upevněné a chráněné ve všech mı́stech, kde by
mohly být vystaveny úder̊um nebo třeńı, zvláště v mı́stech pr̊uchodu ocelovými přepážkami nebo
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kovovými stěnami. Celý vněǰśı povrch ocelových trubek muśı být protikorozně upraven.

14.08.5 Ohebné hadice a jejich spoje muśı být schopné vydržet jakákoli namáháńı, která se
mohou objevit za běžných pracovńıch podmı́nek na plavidle. Muśı být umı́stěny tak, aby nedošlo
k namáháńı tahem, jejich nadměrnému přehřát́ı a aby mohly být kontrolovány po celé své délce.

14.09. Rozvodný systém

14.09.1 Celý rozvodný systém muśı být možné odpojit ventilem, který je kdykoli snadno a rychle
př́ıstupný.

14.09.2 Každý plynový spotřebič muśı být napájen samostatnou větv́ı rozvodného systému a
každá větev muśı být ovládána samostatným uzav́ıraćım zař́ızeńım.

14.09.3 Ventily muśı být pokud možno upevněny v mı́stech, kde jsou chráněny před nepř́ıznivým
počaśım a před nárazem.

14.09.4 Za každým regulátorem tlaku muśı existovat kontrolńı př́ıpojka. Pomoćı uzav́ıraćıho
zař́ızeńı muśı být zajǐstěno, že regulátor tlaku nebude při tlakové zkoušce vystaven zkušebńımu
tlaku.

14.10. Plynové spotřebiče a jejich umı́stěńı

14.10.1 Jediné spotřebiče, které lze použ́ıt, jsou propan-butanové spotřebiče schválené v jed-
nom z členských stát̊u Evropské unie a vybavené zař́ızeńım pro účinné zabráněńı úniku plynu jak
v př́ıpadě zhasnut́ı plamene, tak v př́ıpadě zhasnut́ı zapalovaćıho hořáku.

14.10.2 Př́ıstroje muśı být umı́stěny a propojeny tak, aby se nemohly náhodně převrátit nebo
posunout, a aby se zabránilo riziku zkrouceńı připojovaćıho potrub́ı.

14.10.3 Topidla a ohř́ıvače vody a chladničky muśı být spojeny s ventilaćı pro odváděńı kouřových
plyn̊u do otevřeného prostoru.

14.10.4 Umı́stěńı plynových spotřebič̊u v kormidelně je dovoleno pouze tehdy, je-li kormi-
delna konstruována tak, aby uniklý plyn nemohl proniknout do spodńıch část́ı plavidla, zejména
ovládaćımi prostupy vedoućımi do strojovny.

14.10.5 Plynové spotřebiče směj́ı být umı́stěny v prostorech pro spańı pouze tehdy, prob́ıhá-li
spalováńı nezávisle na vzduchu z těchto prostor̊u.

14.10.6 Plynové spotřebiče, u kterých spalováńı záviśı na vzduchu v mı́stnostech, kde jsou
umı́stěny, lze umı́stit jen do dostatečně velkých mı́stnost́ı.

14.11. Větráńı a odváděńı kouřových plyn̊u

14.11.1 V mı́stnostech, kde jsou plynové spotřebiče, jejichž spalováńı záviśı na okolńım vzdu-
chu, muśı být zajǐstěna dodávka čerstvého vzduchu a odváděńı kouřových plyn̊u větraćımi otvory
odpov́ıdaj́ıćıch rozměr̊u se světlým pr̊uřezem nejméně 150 cm2 na každý otvor.

14.11.2 Větraćı otvory nesmı́ mı́t žádné uzav́ıraćı zař́ızeńı a nesmı́ vést do ložnic.

14.11.3 Odvětrávaćı zař́ızeńı muśı být navržena tak, aby zajistila bezpečné odváděńı kouřových
plyn̊u. Muśı být provozně spolehlivá a ohnivzdorná. Jejich činnost nesmı́ být ovlivňována umělým
větráńım.

14.12. Provozńı a bezpečnostńı požadavky

14.12.1 Návod k obsluze muśı být připevněn na plavidle na vhodném mı́stě. Muśı obsahovat
alespoň tyto údaje:

”Ventily nádrž́ı, které nejsou spojeny s rozvodným systémem, muśı být uzavřeny, i pokud jsou

80



nádrže považovány za prázdné.”

”Ohebné hadice muśı být vyměněny, jakmile to jejich stav vyžaduje.”

”Všechny plynové spotřebiče muśı být připojeny nebo př́ıslušné spojovaćı potrub́ı muśı být
zapečetěno.”

14.13. Technická prohĺıdka

14.13.1 Před prvńım uvedeńım zař́ızeńı na zkapalněný plyn do provozu, po jakékoli jeho úpravě
nebo opravě a při každém obnovováńı potvrzeńı zp̊usobilosti podle kap. 14.15 muśı být celé zař́ızeńı
schváleno inspektorem určeného technického zař́ızeńı na plavidle nebo obdobným odborńıkem z jiné
země Společenstv́ı.

14.14. Zkoušky

Zkoušky zař́ızeńı se prováděj́ı za těchto podmı́nek:

14.14.1 Středotlaké potrub́ı mezi uzav́ıraćım zař́ızeńım uvedeným v kap. 14.09.4 prvńıho re-
gulátoru tlaku a ventily namontovanými před koncovým regulátorem tlaku:

a) tlaková zkouška provedená vzduchem, inertńım plynem nebo kapalinou, při tlaku o 20 bar̊u
přesahuj́ıćım atmosférický tlak;

b) zkouška těsnosti provedená vzduchem nebo inertńım plynem při tlaku o 3,5 bar̊u přesahuj́ıćım
atmosférický tlak.

14.14.2 Potrub́ı při pracovńım tlaku mezi uzav́ıraćım zař́ızeńım uvedeným v kap. 14.09.4 samo-
statného nebo koncového tlakového regulátoru a ventily namontovanými před plynovými spotřebiči:
zkouška těsnosti provedená vzduchem nebo inertńım plynem při tlaku o 1 bar přesahuj́ıćım at-
mosférický tlak.

14.14.3 Potrub́ı mezi uzav́ıraćım zař́ızeńım uvedeným v kap. 14.09.4 samostatného nebo kon-
cového tlakového regulátoru a ovládaćımi prvky plynových spotřebič̊u: zkouška těsnosti při tlaku
o 0,15 bar přesahuj́ıćım atmosférický tlak.

14.14.4 Při zkouškách podle kap. 14.14.1 ṕısm. b) a kap. 14.14.2 a 14.14.3 je potrub́ı považováno
za plynotěsné, neńı-li po uplynut́ı času potřebného k vyrovnáńı tlaku během následuj́ıćıch 10 minut
zaznamenán pokles zkušebńıho tlaku.

14.14.5 Př́ıpojky nádrž́ı, potrubńı spoje a př́ıpojky armatur vystavené tlaku v nádrž́ıch a spoje
mezi regulátory tlaku a rozvodným potrub́ım: zkouška těsnosti provedená pěnivou látkou při pro-
vozńım tlaku.

14.14.6 Všechny plynové spotřebiče muśı být uvedeny do provozu při jmenovité kapacitě a
zkoušeny za účelem ověřeńı uspokojivého a nerušeného spalováńı při r̊uzném nastaveńı regulačńıch
prvk̊u. U zapalovaćıch pojistek muśı být zkontrolováno, zda uspokojivě funguj́ı.

14.14.7 Po provedeńı zkoušky podle kap. 14.14.6 muśı být pro každý plynový spotřebič připojený
k ventilátoru ověřeno, zda po pěti minutách provozu při jmenovité kapacitě, uzavřených oknech
a dveř́ıch a s ventilátory v provozu nepronikaj́ı do mı́stnosti jakékoli kouřové plyny přes př́ıvod
vzduchu.

14.15. Potvrzeńı zp̊usobilosti

14.15.1 Po provedeńı přej́ımaćı zkoušky podle kap. 14.13 zaznamená Státńı plavebńı správa
v osvědčeńı plavidla, že zař́ızeńı na zkapalněný plyn odpov́ıdá požadavk̊um této kapitoly, a vy-
znač́ı dobu platnosti záznamu, nejdéle však tři roky.
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14.15.2 Platnost záznamu lze obnovit pouze po daľśı přej́ımaćı zkoušce provedené podle kap.
14.13. Na žádost vlastńıka plavidla nebo jeho zplnomocněného zástupce lze bez provedeńı přej́ımaćı
zkoušky podle kap. 14.13 prodloužit platnost záznamu o nejdéle tři měśıce.

KAPITOLA 15
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA OSOBNÍ LODĚ

15.01. Obecná ustanoveńı

15.01.1 Pro osobńı lodě neplat́ı tato ustanoveńı:

a) kap. 2.02.1 ṕısm. b);

b) kap. 3.01 až 3.03;

c) kap. 7.08.2 věta 2 a kap. 7.08.7;

d) kap. 9.14.3 věta 2 pro jmenovité napět́ı nad 50 V.

15.01.2 Na osobńıch lod́ıch jsou zakázána tato zař́ızeńı:

a) lampy na zkapalněný plyn nebo kapalné palivo podle kap. 12.07.3;

b) naftová kamna s odpařovaćımi hořáky podle kap. 13.04;

c) topná zař́ızeńı na tuhá paliva podle kap. 13.07;

d) zař́ızeńı s knotovými hořáky podle kap. 13.02.2 a 13.02.3 a

e) zař́ızeńı na zkapalněný plyn podle kapitoly 14.

15.01.3 Pro přepravu cestuj́ıćıch nemohou být schválena plavidla bez vlastńıho pohonu. To se
netýká převozńıch lod́ı.

15.01.4 Na osobńıch lod́ıch muśı být prostory pro osoby s omezenou pohyblivost́ı podle kapi-
toly 15. Zp̊usob uplatňováńı ustanoveńı o bezpečnostńıch potřebách osob s omezenou pohybli-
vost́ı podle kap. 15.06.3 až 15.06.5, 15.06.9, 15.06.10, 15.06.13, 15.06.17, 15.08.3, 15.10.3 a 15.13.1
až 15.13.4 je stanoven správńım pokynem č. 22 uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı
technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnit-
rozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice
2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

Je-li uplatňováńı ustanoveńı kapitoly 15, která berou v úvahu zvláštńı potřeby osob s omeze-
nou pohyblivost́ı, v praxi obt́ıžné nebo spojeno s nepřiměřenými náklady, nemuśı být požadováno
splněńı požadavk̊u kapitoly 15 za předpokladu, že je to v souladu s rozhodnut́ım Evropské komise.
Tyto odchylky se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla.
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15.02. Trupy plavidel

15.02.1 Při pravidelných prohĺıdkách se tloušt’ka vněǰśı obš́ıvky ocelových osobńıch lod́ı stanov́ı
takto:

a) Minimálńı tloušt’ka tmin obš́ıvky dna, outoru a bok̊u vněǰśıho trupu osobńıch lod́ı se stanov́ı
podle vyšš́ı hodnoty ze vzorc̊u:

t1min = 0, 006× a×
√
T [mm];

t2min = f × 0, 55
√

LWL [mm],

V těchto vzorćıch:

f = 1 + 0, 0013× (a− 500);

a = podélná nebo př́ıčná rozteč žeber v [mm], je-li rozteč žeber menš́ı než 400 mm,
použije se a = 400 mm;

b) Minimálńı hodnoty stanovené podle ṕısmene a) nemuśı být u tloušt’ky obš́ıvky dosaženo,
pokud př́ıpustná hodnota byla stanovena a osvědčena na základě výpočt̊u pro dostatečnou
pevnost (podélnou, př́ıčnou a mı́stńı) lodńıho trupu.

c) V žádném mı́stě vněǰśı obš́ıvky nesmı́ být tloušt’ka vypočtená podle ṕısmene a) nebo b) menš́ı
než 3 mm.

d) Výměnu obš́ıvky je nutno provést, pokud tloušt’ka obš́ıvky dna, outoru nebo bok̊u nedosahuje
minimálńı hodnoty stanovené podle ṕısmene a) nebo b) ve spojeńı s ṕısmenem c).

15.02.2 Počet a umı́stěńı přepážek muśı být zvoleno tak, aby v př́ıpadě zaplaveńı bylo plavidlo
schopno daľśı plavby podle kap. 15.03.7 až 15.03.13. Každá část vnitřńı konstrukce, která má vliv
na účinnost děleńı plavidla, muśı být vodotěsná a zkonstruována tak, aby byla zachována úplnost
děleńı.

15.02.3 Vzdálenost mezi kolizńı přepážkou a předńı svislićı muśı být nejméně 0,04 LWL a nejvýše
0,04 LWL + 2 m.

15.02.4 Př́ıčná přepážka může být opatřena výklenkem, pokud všechny části tohoto výstupku
lež́ı v bezpečném prostoru.

15.02.5 Přepážky, které se berou v úvahu při výpočtu stability v narušeném stavu podle kap.
15.03.7 až 15.03.13, muśı být vodotěsné a muśı být namontovány až k přepážkové palubě. Pokud
neńı plavidlo vybaveno přepážkovou palubou, muśı tyto přepážky sahat do výše 20 cm nad rovinou
zbytkového výtlaku.

15.02.6 Počet otvor̊u v přepážkách podle kap. 15.02.5 muśı být co nejmenš́ı podle druhu kon-
strukce a běžného provozu plavidla. Otvory a pr̊uchody nesmı́ mı́t nepř́ıznivý vliv na vodotěsnou
funkci přepážek.

15.02.7 Kolizńı přepážky nesmı́ mı́t žádné otvory a dveře.
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15.02.8 Přepážky podle kap. 15.02.5 odděluj́ıćı strojovny od prostor pro cestuj́ıćı nebo obytných
prostor pro posádku a lodńı personál nesmı́ mı́t žádné dveře.

15.02.9 Ručně ovládané dveře bez dálkového ovládáńı v přepážkách podle kap. 15.02.5 jsou po-
voleny pouze v prostorech, do nichž nemaj́ı cestuj́ıćı př́ıstup. Muśı splňovat tyto požadavky:

a) muśı být trvale uzavřené a je možné je otevř́ıt pouze krátce za účelem pr̊uchodu;

b) muśı být vybaveny vhodnými zař́ızeńımi, která umožňuj́ı jejich rychlé a bezpečné zavřeńı;

c) na obou stranách muśı být opatřeny nápisem: ”Po pr̊uchodu dveře ihned uzavř́ıt”.

15.02.10 Dveře v přepážkách podle kap. 15.02.5, které jsou otevřeny dlouhodobě, muśı splňovat
tyto požadavky:

a) Muśı být možné je zavř́ıt z obou stran přepážky a ze snadno dostupného mı́sta nad
přepážkovou palubou.

b) Po uzavřeńı pomoćı dálkového ovládáńı muśı být možné dveře opět na mı́stě otevř́ıt a
bezpečně zavř́ıt. Zavřeńı dveř́ı nesmı́ bránit koberce, ochranné profily u paty zábradĺı nebo
jiné překážky.

c) Doba potřebná k dálkovému uzavřeńı dveř́ı muśı činit nejméně 30 a nejvýše 60 sekund.

d) Během zav́ıráńı dveř́ı muśı být vydáván automatický akustický výstražný signál.

e) Pohon dveř́ı a výstražný signál muśı fungovat nezávisle na energetické śıti plavidla. Na mı́stě
dálkového ovládáńı muśı být zař́ızeńı, které signalizuje, zda jsou dveře otevřeny či zavřeny.

15.02.11 Dveře v přepážkách podle kap. 15.02.5 a jejich ovládače muśı být umı́stěny v bezpečném
prostoru.

15.02.12 V kormidelně se muśı nacházet výstražný systém, který signalizuje, které z dveř́ı
v přepážkách podle kap. 15.02.5 jsou otevřené.

15.02.13 Otevřená potrub́ı a větraćı kanály muśı být namontovány tak, aby v př́ıpadě možného
zaplaveńı nebyly jimi zaplaveny daľśı prostory nebo nádrže.

a) Je-li několik odděleńı otevřeně propojeno potrub́ım nebo větraćımi kanály, muśı být tato po-
trub́ı a kanály na vhodném mı́stě vyvedeny nad vodorysku odpov́ıdaj́ıćı nejhorš́ımu možnému
zaplaveńı.

b) Potrub́ı nemuśı splňovat požadavek podle ṕısmene a), je-li potrub́ı v mı́stech, kde
procháźı přepážkami, opatřeno uzav́ıraćım zař́ızeńım, které lze dálkově ovládat z mı́sta nad
přepážkovou palubou.

c) Nemá-li potrubńı systém v odděleńı otevřený vývod, lze potrub́ı v př́ıpadě poškozeńı odděleńı
považovat za nepoškozené, je-li vedeno bezpečným prostorem a nacháźı-li se ve vzdálenosti
v́ıce než 0,50 m od dna plavidla.

15.02.14 Dálkové ovládáńı přepážkových dveř́ı podle odstavce kap. 15.02.10 a uzav́ıraćı zař́ızeńı
podle kap. 15.02.13 ṕısm. b) nad přepážkovou palubou muśı být jako takové zřetelně označené.
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15.02.15 V př́ıpadě dvojitého dna muśı být jeho výška nejméně 0,60 m, a je-li bok dvojitý, muśı
být jeho š́ı̌rka nejméně 0,60 m.

15.02.16 Okna mohou být umı́stěna pod rovinou zbytkového výtlaku, jsou-li vodotěsná, nelze je
otev́ırat, jsou dostatečně pevná a odpov́ıdaj́ı kap. 15.06.14. Tyto požadavky jsou považovány za
splněné, pokud konstrukce vodotěsných oken splňuje následuj́ıćı ustanoveńı.

a) Muśı se použ́ıvat pouze předpjaté sklo vyhovuj́ıćı normě ISO 614, zveřejněné v dubnu 1994.

b) Kulatá okna muśı splňovat normu ISO 1751, zveřejněnou v dubnu 1994, řady B: okna pro
středně velké zat́ıžeńı, typ: neotev́ıraćı okno.

c) Hranatá okna muśı splňovat normu ISO 3903, zveřejněnou v dubnu 1994, řady E: okna pro
velké zat́ıžeńı, typ: neotev́ıraćı okno.

d) Okna splňuj́ıćı normu ISO lze nahradit okny, jejichž konstrukce je alespoň rovnocenná
požadavk̊um uvedeným v bodech a) až c).

15.03. Stabilita

15.03.1 Na základě výsledk̊u źıskaných při uplatněńı normy pro stabilitu v neporušeném stavu
muśı být prokázáno, že stabilita plavidla v neporušeném stavu je přiměřená. Všechny výpočty se
prováděj́ı bez sklonu plavidla a klesáńı. Údaje pro prázdné plavidlo, které se použ́ıvaj́ı pro stabilitńı
výpočty, muśı být stanoveny nakláněćım pokusem.

15.03.2 Stabilita v neporušeném stavu muśı být prokázána pro tyto standardńı podmı́nky
zat́ıžeńı:

a) na začátku plavby: cestuj́ıćı 100 %, palivo a pitná voda 98 %, odpadńı voda 10 %;

b) během plavby: cestuj́ıćı 100 %, palivo a pitná voda 50 %, odpadńı voda 50 %;

c) na konci plavby: cestuj́ıćı 100 %, palivo a pitná voda 10 %, odpadńı voda 98 %;

d) nenaložené plavidlo: žádńı cestuj́ıćı, palivo a pitná voda 10 %, žádná odpadńı voda.

Pro všechny standardńı podmı́nky zat́ıžeńı se zátěžové nádrže muśı považovat podle obvyklých
provozńıch podmı́nek za prázdné nebo plné. Kromě toho je nutno požadavek kap. 15.03.3 ṕısm.
d) prokázat pro tuto podmı́nku zat́ıžeńı: cestuj́ıćı 100 %, palivo a pitná voda 50 %, odpadńı voda
50 %, všechny ostatńı nádrže na kapaliny (včetně zátěžové vody) se považuj́ı za naplněné na 50 %.

15.03.3 Splněńı požadavku na přiměřenou stabilitu v neporušeném stavu se prokazuje pomoćı
výpočtu s použit́ım ńıže uvedených definic stability v neporušeném stavu a standardńıch podmı́nek
zat́ıžeńı podle kap. 15.03.2 ṕısm. a) až d):

a) k maximálńımu ramenu stability hmax muśı doj́ıt při úhlu náklonu ϕmax ≤≥ (ϕmax + 3◦) a
nesmı́ být menš́ı než 0,20 m. V př́ıpadě ϕf < ϕmax nesmı́ být však vyrovnávaćı rameno páky
při úhlu zaplaveńı ϕf menš́ı než 0,20 m,

b) úhel zaplaveńı ϕf nesmı́ být menš́ı než (ϕmom + 3◦),
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c) prostor A pod křivkou ramene stability muśı pro hodnoty ϕf a ϕmax dosahovat nejméně
těchto hodnot:

-------------------------------------------------------------------

Přı́pad

A -------------------------------------------------------------------

1 ϕmax =< 15◦ nebo 0,05 m×rad až do úhlů ϕmax

nebo ϕf

ϕf =< 15◦

-------------------------------------------------------------------

2 15◦ < ϕmax < 30◦ jmax =< ϕf 0,035 + 0,001 × (30 - jmax)

m×rad do úhlu ϕmax

-------------------------------------------------------------------

3 15◦ < ϕf < 30◦ jmax > ϕf 0,035 + 0,001 × (30 - ϕf)

m×rad do úhlu ϕf

-------------------------------------------------------------------

4 ϕmax >= 30◦ a ϕ>= ϕf 30◦ 0,035 m×rad do úhlu ϕ = 30◦

-------------------------------------------------------------------

kde

hmax je maximálńı rameno stability
ϕ je úhel náklonu
ϕf je úhel zaplaveńı, tj. úhel náklonu, při němž by otvory v lodńım trupu,

v nástavbě nebo kabinách na horńı palubě, které nelze uzavř́ıt tak, aby
byly odolné povětrnostńım vliv̊um, byly ponořeny

ϕmom je maximálńı úhel náklonu podle ṕısm. e)
ϕmax je úhel náklonu, při němž rameno stability dosáhne maximálńı hodnoty
A je prostor pod křivkou ramene stability.

d) počátečńı metacentrická výška, GMO, opravena o účinek volných hladin v nádrž́ıch na kapa-
liny, nesmı́ být menš́ı než 0,15 m;

e) v obou následuj́ıćıch př́ıpadech nesmı́ úhel náklonu ϕmom překročit 12◦

aa) při použit́ı klopného momentu zp̊usobeného osobami a větrem podle kap. 15.03.4 a
15.03.5;

bb) při použit́ı klopného momentu zp̊usobeného osobami a otáčeńım podle kap. 15.03.4 a
15.03.6;

f) pro klopný moment zp̊usobený cestuj́ıćımi, větrem a otáčeńım podle kap. 15.03.4, 15.03.5 a
15.03.6 nesmı́ být zbývaj́ıćı volný bok méně než 200 mm;

g) u plavidel s okny nebo jinými otvory v lodńım trupu umı́stěnými pod přepážkovými palubami,
které nejsou vodotěsně uzavřeny, muśı být zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost při použit́ı tř́ı
klopných moment̊u podle ṕısmene f) nejméně 100 mm.
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15.03.4 Klopný moment zp̊usobený nakupeńım osob na jednu stranu se vypočte podle vzorce:

Mp = g × P × y = g ×
∑

Pi × yi [kNm]

kde

P = celková hmotnost osob na plavidle v [t], vypočtena sečteńım nejvyšš́ıho
př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch a nejvyšš́ıho počtu lodńıho personálu a posádky za
běžných provozńıch podmı́nek, přičemž se předpokládá pr̊uměrná hmotnost na osobu
0,075 t

y = bočńı vzdálenost těžǐstě celkové hmotnosti osob P od středové roviny v [m]
g = gravitačńı zrychleńı (g = 9,81 m/s2)
Pi = hmotnost osob nakupených na ploše Ai v [t]

Pi = ni × 0, 075×Ai [t]

kde

Ai = plocha, na ńıž se osoby nacházej́ı, v [m2]
ni = počet osob na metr čtverečńı

ni 4 pro volné plochy paluby a plochy paluby s přenosným nábytkem; pro plochy
paluby s pevně vestavěným sedaćım nábytkem, např. lavicemi, se ni vypočte za
předpokladu š́ı̌rky sedadla 0,50 m a výšky sedadla 0,75 m na osobu.

yi = bočńı vzdálenost geometrického středu plochy Ai od středové roviny v [m]

Výpočet se provede pro nakupeńı osob na pravoboku i na levoboku. Rozložeńı osob muśı být
z hlediska stability nejméně př́ıznivé. Při výpočtu momentu osob se předpokládá, že kajuty jsou
neobsazené. Pro výpočet př́ıpad̊u zat́ıžeńı se má za to, že těžǐstě osoby je 1 m nad nejnižš́ım bodem
paluby při 0,5 LWL (V polovině délky vodorysky), přičemž se nebere v úvahu zakřiveńı paluby
a předpokládá se hmotnost 0,075 t na osobu. Od podrobného výpočtu lodńıch ploch, které jsou
obsazeny osobami, lze upustit, použij́ı-li se tyto hodnoty:

P = 1, 1× Fmax × 0, 075 pro výletńı osobńı lodě

P = 1, 5× Fmax × 0, 075 pro kajutové osobńı lodě

kde

Fmax = nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch na plavidle

y = B
2 [m]

15.03.5 Klopný moment zp̊usobený tlakem větru (Mw) se vypočte takto:

Mw = pw ×Aw × (lw +
T

2
) [kNm]

kde

pw = specifický tlak větru 0,25 kN/m2;
Aw = bočńı plocha plavidla nad rovinou ponoru podle uvažované podmı́nky zat́ıžeńı

v m2;
lw = vzdálenost těžǐstě bočńı plochy Aw od roviny ponoru podle uvažované podmı́nky

zat́ıžeńı v m.

Při výpočtu bočńı plochy je třeba vźıt v úvahu zamýšlené uzavřeńı paluby ochrannými plachtami
a podobnými mobilńımi zař́ızeńımi.
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15.03.6 Moment zp̊usobený odstředivou silou (Mdr) vyvolanou otáčeńım plavidla se vypočte
takto:

Mdr = Cdr × CB × v2 × D

LWL

× (KG− T

2
) [kNm]

kde:

Cdr = koeficient 0,45;
CB = součinitel plnosti výtlaku (neńı-li znám, dosad́ı se 1,0);
v = maximálńı rychlost plavidla v m/s;
KG = vzdálenost mezi těžǐstěm a rovinou kýlu v m.

U osobńıch lod́ı s pohonnými systémy podle kap. 5.06 se Mdr odvod́ı ze zkoušek v plném měř́ıtku
nebo modelových zkoušek či jinak z odpov́ıdaj́ıćıch výpočt̊u.

15.03.7 Přiměřenou stabilitu plavidla v narušeném stavu v př́ıpadě zaplaveńı lze prokázat pomoćı
výpočtu na základě metody ztráty vztlaku. Všechny výpočty se provedou bez sklonu plavidla a
klesáńı.

15.03.8 Plovatelnost plavidla při zaplaveńı je nutno prokázat pro standardńı podmı́nky zat́ıžeńı
uvedené v kap. 15.03.2. Matematický d̊ukaz dostatečné stability se urč́ı pro tři mezistupně zaplaveńı
(25 %, 50 % a 75 % konečného zaplaveńı) a pro konečné zaplaveńı.

15.03.9 Osobńı lodě muśı splňovat status 1 odděleńı a status 2 odděleńı. Při zaplaveńı se berou
v úvahu tyto předpoklady, pokud jde o rozsah poškozeńı:

status 1 oddělenı́ status 2 oddělenı́

---------------------------------------------------------------------

Rozsah poškozenı́ boku

---------------------------------------------------------------------

podélný l [m] 0,10 × LWL, ale ne 0,05 × LWL, ale ne

méně než 4,00 m méně než 2,25 m

---------------------------------------------------------------------

přı́čný b [m] B/5 0,59

---------------------------------------------------------------------

svislý h [m] od dna směrem nahoru bez omezenı́

---------------------------------------------------------------------

Rozsah poškozenı́ dna

---------------------------------------------------------------------

podélný l [m] 0,10 × LWL,ale ne 0,05 × LWL, ale ne

méně než 4,00 m méně než 2,25 m

---------------------------------------------------------------------

přı́čný b [m] B/5

---------------------------------------------------------------------

svislý h [m] 0,59, potrubı́ namontovaná podle

kap. 15.02.13 pı́sm. c) lze považovat

za nepoškozená

---------------------------------------------------------------------

a) Pro status 1 lze přepážky považovat za nepoškozené, je-li vzdálenost mezi dvěma přilehlými
přepážkami větš́ı než délka poškozeńı. Podélné přepážky ve vzdálenosti kratš́ı než B/3 od
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trupu, měřeno kolmo ke středové rovině plavidla v rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru, se
pro účely výpočtu neberou v úvahu. Výklenek v př́ıčné přepážce, který je deľśı než 2,5 m, se
považuje za podélnou přepážku.

b) Pro status 2 odděleńı se každá přepážka v rozsahu poškozeńı považuje za poškozenou. To
znamená, že polohu přepážek je nutno zvolit tak, aby bylo zajǐstěno, že osobńı lod’ je po
zatopeńı dvou nebo v́ıce přilehlých odděleńı v podélném směru i nadále schopna plout.

c) Nejnižš́ı bod každého nevodotěsného otvoru (např. dveře, okna, př́ıstupové j́ıcny) muśı ležet
nejméně 0,10 m nad vodoryskou v narušeném stavu. Přepážková paluba nesmı́ být při
konečném zaplaveńı ponořena.

d) Předpokládá se zaplavitelnost 95 %. Prokáže-li se výpočtem, že pr̊uměrná zaplavitelnost
odděleńı je menš́ı než 95 %, lze použ́ıt vypočtenou hodnotu. Převzaté hodnoty nesmı́ být
menš́ı než:

Společenské prostory 95 %

Strojovny a kotelny 85 %

Zavazadlové a skladovacı́ prostory 75 %

Dvojitá dna, palivové a jiné nádrže

v závislosti na tom, považujı́-li se

v souladu s předpokládaným účelem

u plavidla plovoucı́ho v rovině

největšı́ho přı́pustného ponoru za plné

nebo prázdné 0 nebo 95 %

e) Pokud poškozeńı menš́ıho rozsahu, než je uvedeno výše, vyvolává nepř́ıznivěǰśı účinky s ohle-
dem na náklon nebo ztrátu metacentrické výšky, je nutno při výpočtu vycházet z tohoto
poškozeńı.

15.03.10 Pro všechny mezistupně zaplaveńı podle kap. 15.03.8 muśı být splněna tato kritéria:

a) úhel náklonu j v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplaveńı nesmı́ být větš́ı než 15◦;

b) nad náklonem v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplaveńı muśı pozitivńı část křivky
ramena páky vratného momentu vykazovat hodnotu vyrovnávaćıho ramena páky GZ ≥ 0,02
m, dokud nedojde k ponořeńı prvńıho nechráněného otvoru nebo dokud neńı dosaženo úhlu
náklonu ϕ 25◦;

c) nevodotěsné otvory nesměj́ı být ponořeny, dokud nebylo dosaženo náklonu v rovnovážné po-
loze dotyčného mezistupně zaplaveńı.

d) výpočet účinku volné hladiny v mezistupńıch zaplaveńı muśı být založen na hrubé povrchové
ploše poškozených odděleńı.

15.03.11 Během konečného stupně zaplaveńı muśı být při zohledněńı klopného momentu podle
kap. 15.03.4 splněna tato kritéria:

a) úhel náklonu ϕE nesmı́ být větš́ı než 10◦;
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b) nad rovnovážnou polohou muśı pozitivńı část křivky ramene stability vykazovat hodnotu
ramene stability GZR ≥ 0,02 m s oblast́ı A ≥ 0,0025 m×rad. Tyto minimálńı hodnoty stability
muśı být dodrženy až do ponořeńı prvńıho nechráněného otvoru nebo v každém př́ıpadě před
dosažeńım úhlu náklonu ϕm ≥ 25◦;

c) nevodotěsné otvory nesmı́ být ponořeny před dosažeńım rovnovážné polohy; dojde-li
k ponořeńı zmı́něných otvor̊u před t́ımto bodem, je nutno pro účely výpočtu stability
v narušeném stavu považovat prostory umožňuj́ıćı př́ıstup za zaplavené.

15.03.12 Uzav́ıraćı zař́ızeńı, která lze uzavř́ıt vodotěsně, muśı být odpov́ıdaj́ıćım zp̊usobem
označena.

15.03.13 Existuj́ı-li otvory pro př́ıčné zaplaveńı ke sńıžeńı nesouměrného zaplaveńı, muśı splňovat
tyto podmı́nky

a) k výpočtu př́ıčného zaplaveńı se použije rezoluce IMO A.266 (VIII);

b) muśı fungovat samy;

c) nesmı́ být vybaveny uzav́ıraćım zař́ızeńım;

d) celková doba vyrovnáńı nesmı́ přesáhnout 15 minut.

15.04. Bezpečnostńı vzdálenost a volný bok

15.04.1 Bezpečnostńı vzdálenost muśı odpov́ıdat nejméně součtu

a) dodatečného zanořeńı boku, které měřeno na vněǰśı obš́ıvce vyplývá z př́ıpustného úhlu
náklonu podle kap. 15.03. 3 ṕısm. e) a

b) zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenosti podle kap. 15.03.3 ṕısm. g). U plavidel bez přepážkové
paluby muśı být bezpečnostńı vzdálenost nejméně 500 mm.
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15.04.2 Volný bok muśı odpov́ıdat nejméně součtu

a) dodatečného zanořeńı boku, které měřeno na vněǰśı obš́ıvce vyplývá z úhlu náklonu podle
kap. 15.03.3 ṕısm. e), a

b) zbývaj́ıćıho volného boku podle kap. 15.03.3 ṕısm. f).

Volný bok však muśı být nejméně 300 mm.

15.04.3 Rovinu největš́ıho př́ıpustného ponoru je nutno stanovit tak, aby byla dodržena
bezpečnostńı vzdálenost podle kap. 15.04.1 a volný bok podle kap. 15.04.2 a kap. 15.02 a 15.03.

15.04.4 Z bezpečnostńıch d̊uvod̊u může být stanovena větš́ı bezpečnostńı vzdálenost nebo větš́ı
volný bok.

15.05. Nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch

15.05.1 Nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch urč́ı Subjekt pověřený prohĺıdkami podle kap. 15.05.2
a 15.05.3. Tento údaj se zaṕı̌se do osvědčeńı plavidla.

15.05.2 Nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch nesmı́ překročit žádnou z těchto hodnot:

a) počet cestuj́ıćıch, pro něž byla prokázána existence evakuačńıho prostoru podle kap. 15.06.8;

b) počet cestuj́ıćıch, který byl vzat v úvahu při výpočtu stability podle kap. 15.03;

c) počet dostupných l̊užek pro cestuj́ıćı na kajutových osobńıch lod́ıch použ́ıvaných pro plavby
s přenocováńım.

15.05.3 U kajutových osobńıch lod́ı, které se použ́ıvaj́ı rovněž jako výletńı osobńı lodě, se počet
cestuj́ıćıch vypoč́ıtá pro použit́ı jako výletńı osobńı lod’ i jako kajutová osobńı lod’ a zaṕı̌se se do
osvědčeńı plavidla.

15.05.4 Nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch muśı být uveden na dobře čitelných a na viditelném
mı́stě umı́stěných ceduĺıch na plavidle.

15.06. Mı́stnosti a prostory pro cestuj́ıćı

15.06.1 Mı́stnosti pro cestuj́ıćı muśı

a) být na všech palubách umı́stěny za rovinou kolizńı přepážky, a pokud se nacházej́ı pod
přepážkovou palubou, před rovinou zád’ové přepážky,

b) být plynotěsně odděleny od strojoven a kotelen,

c) být uspořádány tak, aby jimi neprocházely roviny výhledu podle kapitoly 6.02. Plochy paluby,
které jsou ochrannými plachtami nebo podobnými mobilńımi zař́ızeńımi uzavřeny nejenom
shora, ale jsou jimi zcela nebo částečně uzavřeny také po stranách, muśı splňovat stejné
požadavky jako uzavřené prostory pro cestuj́ıćı.

15.06.2 Skř́ıně a mı́stnosti uvedené v kap. 11.13, které jsou určeny ke skladováńı hořlavých kapalin,
se muśı nacházet mimo prostory pro cestuj́ıćı.
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15.06.3 Počet a š́ı̌rka východ̊u z mı́stnost́ı pro cestuj́ıćı muśı splňovat tyto požadavky:

a) Mı́stnosti nebo skupiny mı́stnost́ı, které jsou navrženy nebo zař́ızeny pro 30 a v́ıce cestuj́ıćıch
nebo maj́ı l̊užka pro 12 a v́ıce cestuj́ıćıch, muśı mı́t nejméně dva východy. Na výletńıch
osobńıch lod́ıch lze jeden z těchto dvou východ̊u nahradit dvěma nouzovými východy.
Mı́stnosti, kromě kajut, a skupiny mı́stnost́ı, které maj́ı jen jeden východ, muśı mı́t nejméně
jeden nouzový východ.

b) Nacházej́ı-li se mı́stnosti pod přepážkovou palubou, jedńım východem mohou být vodotěsné
přepážkové dveře podle kap. 15.02.10, které vedou do přilehlého odděleńı, z něhož se lze
př́ımo dostat na horńı palubu. Druhý východ muśı vést př́ımo nebo, je-li to povoleno podle
ṕısmene a), jako nouzový východ do otevřeného prostoru nebo na přepážkovou palubu. Tento
požadavek se nevztahuje na jednotlivé kajuty.

c) Východy podle ṕısmen a) a b) muśı být vhodně uspořádány a muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně
0,80 m a světlou výšku nejméně 2,00 m. U dveř́ı kajut pro cestuj́ıćı a jiných malých mı́stnost́ı
může být světlá š́ı̌rka sńıžena na 0,70 m.

d) U mı́stnost́ı nebo skupin mı́stnost́ı určených pro v́ıce než 80 cestuj́ıćıch muśı součet š́ı̌rek všech
východ̊u určených pro cestuj́ıćı, které muśı cestuj́ıćı použ́ıt v př́ıpadě nouze, činit nejméně
0,01 m na každého cestuj́ıćıho.

e) Je-li pro celkovou š́ı̌rku východ̊u rozhoduj́ıćı počet cestuj́ıćıch, š́ı̌rka každého východu muśı
být nejméně 0,005 m na každého cestuj́ıćıho.

f) Nouzové východy muśı mı́t nejkratš́ı stranu dlouhou nejméně 0,60 m nebo minimálńı pr̊uměr
0,70 m. Musej́ı se otev́ırat ve směru úniku a být označeny na obou stranách.

g) Východy z mı́stnost́ı určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı mı́t světlou š́ı̌rku
nejméně 0,90 m. Východy obvykle použ́ıvané k nalod’ováńı a vylod’ováńı osob s omezenou
pohyblivost́ı muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,50 m.

15.06.4 Dveře mı́stnost́ı pro cestuj́ıćı muśı splňovat tyto požadavky:

a) Kromě dveř́ı vedoućıch do spojovaćıch chodeb se muśı otev́ırat směrem ven nebo být zkon-
struovány jako posuvné dveře.

b) Dveře kajut muśı být zhotoveny tak, aby se daly otevř́ıt kdykoli i zvenku.

c) Dveře s pohonem se muśı snadno otev́ırat v př́ıpadě výpadku napájeńı tohoto mechanismu.

d) U dveř́ı, které jsou určeny pro osoby s omezenou pohyblivost́ı, muśı na straně ve směru, v němž
se dveře otev́ıraj́ı, být mezi vnitřńım okrajem zárubńı na straně se zámkem a přilehlou svislou
stěnou minimálńı vzdálenost 0,60 m.

15.06.5 Spojovaćı chodby muśı splňovat tyto požadavky:

a) Muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,80 m. Vedou-li k mı́stnostem použ́ıvaným v́ıce než 80
cestuj́ıćımi, muśı splňovat ustanoveńı uvedená v kap. 15.06.3 ṕısm. d) a e), pokud jde o š́ı̌rku
východ̊u vedoućıch do spojovaćıch chodeb.

b) Jejich světlá výška muśı být nejméně 2,00 m.
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c) Spojovaćı chodby, které jsou určeny pro osoby s omezenou pohyblivost́ı, muśı mı́t světlou
š́ı̌rku 1,30 m. Spojovaćı chodby širš́ı než 1,50 m muśı mı́t na každé straně madla.

d) Vede-li do části plavidla nebo do mı́stnosti určené pro cestuj́ıćı pouze jedna spojovaćı chodba,
muśı být jej́ı světlá š́ı̌rka nejméně 1,00 m.

e) Ve spojovaćıch chodbách nesmı́ být žádné výstupky.

f) Muśı vést pouze na otevřené paluby, prostory nebo schodǐstě.

g) Slepé chodby ve spojovaćıch chodbách nesmı́ být deľśı než dva metry.

15.06.6 Kromě kap. 15.06.5 muśı únikové cesty splňovat rovněž tyto požadavky:

a) Schodǐstě, východy a nouzové východy muśı být uspořádány tak, aby v př́ıpadě požáru
v kterékoli dané mı́stnosti bylo možné bezpečně evakuovat ostatńı prostory.

b) Únikové cesty muśı vést nejkratš́ı cestou do evakuačńıch prostor podle kap. 15.06.8.

c) Únikové cesty nesmı́ vést přes strojovny nebo kuchyně.

d) V únikových cestách nesměj́ı být namontovány žádné př́ıčle, žebř́ıky a podobně.

e) Dveře k únikovým cestám musej́ı být zkonstruovány tak, aby nezužovaly minimálńı š́ı̌rku
únikové cesty podle kap. 15.06.5 ṕısm. a) nebo d).

f) Únikové cesty a nouzové východy muśı být zřetelně označeny. Značky muśı být osvětleny
nouzovým osvětlovaćım systémem.

15.06.7 Únikové cesty a nouzové východy muśı mı́t vhodný bezpečnostńı naváděćı systém podle
”Správńıho pokynu č. 21”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky
na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES, směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU.

15.06.8 Pro všechny osoby na plavidle muśı být k dispozici shromažd’ovaćı prostory, které splňuj́ı
tyto požadavky:

a) Celková plocha shromažd’ovaćıch prostor (As) muśı odpov́ıdat nejméně hodnotě źıskané po-
moćı tohoto vzorce:

Výletńı osobńı lodě:

As = 0, 35× Fmax [m2]

Kajutové osobńı lodě:

As = 0, 45× Fmax [m2]

V těchto vzorćıch plat́ı: Fmax nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch na plavidle

b) Každý jednotlivý shromažd’ovaćı prostor nebo evakuačńı prostor muśı být větš́ı než 10 m2.
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c) Ve shromažd’ovaćıch prostorech se nesmı́ nacházet žádný nábytek, přenosný ani pevně ve-
stavěný.

d) Pokud se v prostoru, jehož část je určena jako shromažd’ovaćı prostor, nacháźı přenosný
nábytek, muśı být vhodným zp̊usobem zajǐstěn proti sesmeknut́ı.

e) Jsou-li v mı́stnosti, v ńıž se nacházej́ı vymezené shromažd’ovaćı prostory, pevná sedadla
nebo lavice, nemuśı se při výpočtu celkové plochy shromažd’ovaćıch prostor podle ṕısmene
a) brát v úvahu odpov́ıdaj́ıćı počet osob. Počet osob, pro který jsou určena pevná sedadla
nebo lavice v určité mı́stnosti, však nesmı́ překročit počet osob, pro který jsou dimenzovány
shromažd’ovaćı prostory nacházej́ıćı se v této mı́stnosti.

f) Z evakuačńıch prostor muśı být snadno dostupné záchranné prostředky.

g) Muśı být možné bezpečně evakuovat osoby z těchto evakuačńıch prostor z obou stran plavidla.

h) Shromažd’ovaćı prostory muśı ležet nad rovinou zbytkového výtlaku.

i) Shromažd’ovaćı a evakuačńı prostory muśı být jako takové vyznačeny v bezpečnostńım plánu
a označeny na plavidle.

j) Ṕısmena d) a e) se vztahuj́ı rovněž na volné paluby, na nichž jsou určeny shromažd’ovaćı
prostory.

k) Jsou-li na plavidle k dispozici kolektivńı záchranné prostředky podle kap. 15.09.5, lze při
výpočtu celkové povrchové plochy shromažd’ovaćıch prostor podle ṕısmene a) nebrat v úvahu
počet cestuj́ıćıch, pro nějž jsou tyto prostředky k dispozici.

l) Ve všech př́ıpadech, kdy se uplatňuj́ı sńıžeńı požadavk̊u podle ṕısmen e), j) a k), muśı být
celková plocha podle ṕısmene a) dostačuj́ıćı pro nejméně 50 % nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu
cestuj́ıćıch.

15.06.9 Schody a schodǐst’ová odpoč́ıvadla v prostorech pro cestuj́ıćı muśı splňovat tyto
požadavky:

a) Muśı být zkonstruovány v souladu s evropskou normou EN 13056:2000.

b) Muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,80 m nebo, vedou-li ke spojovaćım chodbám nebo prostor̊um
už́ıvaným v́ıce než 80 cestuj́ıćımi, nejméně 0,01 m na každého cestuj́ıćıho.

c) Muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,00 m, zajǐst’uj́ı-li jediný př́ıstup do prostoru určeného pro
cestuj́ıćı.

d) Muśı ležet v bezpečném prostoru, pokud na každé straně plavidla neńı ve stejné mı́stnosti
alespoň jedno schodǐstě.

e) Schody určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı kromě toho vyhovovat těmto
požadavk̊um:

aa) Sklon schod̊u nesmı́ překročit 38◦.

bb) Schody muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,90 m.

cc) Točitá schodǐstě nejsou př́ıpustná.

dd) Schody nesměj́ı vést v př́ıčném směru k plavidlu.
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ee) Madla muśı přibližně o 0,30 m přesahovat začátek a konec schodǐstě tak, aby neomezovala
dopravńı cesty.

ff) Madla, předńı hrany nejméně prvńıho a posledńıho stupně a podlahové krytiny na
konćıch schod̊u muśı být barevně označeny.

Výtahy určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı a zdvihaćı zař́ızeńı, např. schodǐst’ové výtahy
nebo zdvihaćı plošiny, muśı být zhotoveny podle požadavk̊u stanovených zvláštńım právńım
předpisem.9)

15.06.10 Části paluby určené pro cestuj́ıćı, které nejsou uzavřeny, muśı splňovat tyto požadavky:

a) Muśı být obklopeny pevnou št́ıtnićı nebo zábradĺım s výškou nejméně 1,00 m nebo zábradĺım
podle evropské normy EN 711:1995, konstrukčńı typ PF, PG nebo PZ. Št́ıtnice a zábradĺı
palub určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı být vysoké nejméně 1,10 m.

b) Otvory a zař́ızeńı pro naloděńı či vyloděńı nebo nakládku či vykládku muśı být možné zajistit
a muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,00 m. Otvory, které se obvykle použ́ıvaj́ı k naloděńı či
vyloděńı osob s omezenou pohyblivost́ı, muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,50 m.

c) Nelze-li z kormidelny dohlédnout na otvory a zař́ızeńı určené k naloděńı či vyloděńı, muśı být
poskytnuty optické nebo elektronické pomůcky.

d) Roviny výhledu podle kap. 6.02 nesměj́ı být přerušeny sed́ıćımi pasažéry.

15.06.11 Části plavidel, které nejsou určeny pro cestuj́ıćı, zejména př́ıstup ke kormidelně, k na-
viják̊um a ke strojovnám, muśı být možné zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob. U těchto
př́ıstup̊u muśı být na viditelném mı́stě umı́stěn symbol podle obrázku 1 v dodatku I.

15.06.12 Lodńı lávky muśı být zhotoveny v souladu s evropskou normou EN 14206:2003. Odchylně
od kap. 10.02.2 ṕısm. d) mohou být kratš́ı než 4 m.

15.06.13 Dopravńı plochy určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı mı́t světlou š́ı̌rku 1,30
m a nesmı́ se na nich nacházet prahy a sily vyšš́ı než 0,025 m. Stěny v dopravńıch prostorech
určených pro cestuj́ıćı s omezenou pohyblivost́ı muśı být vybaveny madly ve výšce 0,90 m nad
úrovńı podlahy.

15.06.14 Skleněné dveře a stěny v dopravńıch prostorech a rovněž okenńı tabule muśı být vyro-
beny z předpjatého nebo vrstveného skla. Mohou být vyrobeny rovněž ze syntetického materiálu,
je-li jeho použit́ı př́ıpustné z hlediska požárńı bezpečnosti. Pr̊uhledné dveře a pr̊uhledné stěny
v dopravńıch oblastech sahaj́ıćı až k podlaze muśı být viditelně označeny.

15.06.15 Nástavby nebo jejich střechy, skládaj́ıćı se zcela z panoramatických tabuĺı a uzavřeńı
vytvořených ochrannými plachtami nebo podobnými mobilńımi zař́ızeńımi a jejich nosné konstrukce
muśı být navrženy takovým zp̊usobem a mohou být vyrobeny pouze z takových materiál̊u, aby bylo
v př́ıpadě nehody riziko poraněńı osob na palubě co nejmenš́ı.

15.06.16 Systémy pitné vody muśı splňovat alespoň požadavky kap. 12.05.

15.06.17 Cestuj́ıćım muśı být k dispozici záchody. Nejméně jeden ze záchod̊u muśı být zař́ızen
tak, aby jej mohly použ́ıvat osoby s omezenou pohyblivost́ı a muśı být př́ıstupný z prostor určených
pro osoby s omezenou pohyblivost́ı.

15.06.18 Kajuty bez otev́ıraćıho okna muśı být napojeny na větraćı soustavu.

15.06.19 Prostory, v nichž jsou ubytováni členové posádky nebo lodńı personál, muśı obdobně
splňovat požadavky kap. 15.06.
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15.07. Pohonný systém

15.07.1 Kromě hlavńıho pohonného systému muśı být plavidla vybavena druhým pohonným
systémem, aby bylo zajǐstěno, že v př́ıpadě selháńı hlavńıho pohonného systému může plavidlo
pokračovat v plavbě vlastńım pohonem.

15.07.2 Druhý pohonný systém muśı být umı́stěn v samostatné strojovně. Maj́ı-li obě strojovny
společné děĺıćı stěny, muśı být tyto zhotoveny podle kap. 15.11.2.

15.08. Bezpečnostńı zař́ızeńı a vybaveńı

15.08.1 Všechny osobńı lodě muśı mı́t vnitřńı komunikačńı zař́ızeńı podle kap. 6.08. Toto zař́ızeńı
muśı být k dispozici v provozńıch prostorech a pokud neńı možná př́ımá komunikace z kormidelny,
také v př́ıstupových a evakuačńıch prostorech pro cestuj́ıćı podle kap. 15.06.8.

15.08.2 Všechny prostory pro cestuj́ıćı muśı být dosažitelné pomoćı reproduktorové soustavy. Sou-
stava muśı být navržena tak, aby bylo zajǐstěno, že předávané informace jsou zřetelně odlǐsitelné od
hluku pozad́ı. Reproduktory nejsou povinné, pokud je možná př́ımá komunikace mezi kormidelnou
a prostorem pro cestuj́ıćı.

15.08.3 Plavidlo muśı být vybaveno poplašným systémem. Tento zahrnuje:

a) Poplašný systém, který umožńı cestuj́ıćım, člen̊um posádky a lodńımu personálu upozornit
veleńı plavidla a posádku. Tento poplašný signál by měl být dáván pouze v prostorech vyhra-
zených pro veleńı plavidla a posádku; vypnout poplašný signál může pouze veleńı plavidla.
Poplašný signál muśı být možné spustit alespoň z těchto mı́st:

aa) v každé kajutě;

bb) na chodbách, ve výtaźıch a na schodǐst́ıch, přičemž vzdálenost k nejbližš́ımu spouštěćı
poplašného signálu nesmı́ být větš́ı než 10 m a v každém vodotěsném odděleńı muśı být
nejméně jeden spouštěč;

cc) ve společenských mı́stnostech, j́ıdelnách a podobných mı́stnostech;

dd) na záchodech určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı;

ee) ve strojovnách, kuchyńıch a podobných mı́stnostech s nebezpeč́ım požáru;

ff) v chlad́ırnách a ostatńıch skladovaćıch prostorech. Spouštěče poplašného signálu muśı
být namontovány ve výšce 0,85 m až 1,10 m nad úrovńı podlahy.

b) Poplašný systém, který umožňuje veleńı plavidla upozornit cestuj́ıćı. Tento poplašný systém
muśı být zřetelně slyšitelný ve všech prostorech, do nichž maj́ı cestuj́ıćı př́ıstup. Muśı být
možné spustit ho z kormidelny a z trvale obsazeného stanovǐstě.

c) Poplašný systém, který umožňuje veleńı plavidla upozornit posádku a lodńı personál.
Poplašný systém uvedený v kap. 6.09.1 muśı být slyšitelný také ve společenských mı́stnostech
pro lodńı personál, chlad́ırnách a ostatńıch skladovaćıch prostorách. Spouštěče poplašného
signálu muśı být chráněny před neúmyslným použit́ım.

15.08.4 Každé vodotěsné odděleńı muśı být vybaveno signálem výše hladiny vody.

15.08.5 Na plavidle muśı být instalována nejméně dvě drenážńı čerpadla.

15.08.6 Na plavidle muśı být k dispozici systém drenážńıch čerpadel s trvale instalovaným po-
trub́ım.

15.08.7 Dveře chlad́ıren muśı být možné otevř́ıt zevnitř, i když jsou zajǐstěné nebo uzamčené.
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15.08.8 Jsou-li systémy dodávaj́ıćı CO2 umı́stěny v prostorech pod palubou, muśı být tyto vyba-
veny automatickou větraćı soustavou, která se automaticky zaṕıná při otevřeńı dveř́ı nebo j́ıcnu do
této mı́stnosti. Větraćı kanály muśı vést dol̊u až do výše 0,05 m od úrovně podlahy v této mı́stnosti.

15.08.9 Osobńı lodě muśı být vybaveny lékárničkami v počtu zajǐst’uj́ıćım ošetřeńı posádky a
cestuj́ıćıch. Lékárničky a jejich skladováńı muśı splňovat požadavky kap. 10.02.2 ṕısm. f).

15.09. Záchranné prostředky

15.09.1 Kromě záchranných kruh̊u podle kap. 10.05.1 muśı být všechny části paluby, které jsou
určeny pro cestuj́ıćı a nejsou uzavřené, vybaveny záchrannými kruhy, a to na obou stranách plavidla
vždy ve vzdálenosti nejvýše 20 m.

Záchranné kruhy se považuj́ı za vyhovuj́ıćı, pokud splňuj́ı

- evropskou normu EN 14144:2003 nebo

- kapitolu III pravidlo 7.1 Mezinárodńı úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS
1974) a odstavec 2.1 Mezinárodńıch předpis̊u pro záchranné prostředky (LSA).

Polovina předepsaných záchranných kruh̊u muśı být vybavena plovoućı šň̊urou nejméně 30 m
dlouhou o pr̊uměru 8 až 11 mm. Druhá polovina předepsaných záchranných kruh̊u muśı být vyba-
vena samočinně se zaṕınaj́ıćım světlem na akumulátor, které ve vodě nezhasne.

15.09.2 Kromě záchranných kruh̊u podle kap. 15.09.1 muśı být k dispozici pro lodńı personál
osobńı záchranné prostředky podle kap. 10.05.2. Pro lodńı personál, který neńı odpovědný za
převzet́ı funkćı podle bezpečnostńıho rozpisu, jsou př́ıpustné nenafukovaćı nebo poloautomatické
nafukovaćı záchranné vesty podle kap. 10.05.2.

15.09.3 Osobńı lodě muśı mı́t vhodné prostředky, které umožńı bezpečný přesun osob na mělčinu,
na břeh nebo jiné plavidlo.

15.09.4 Kromě záchranných prostředk̊u podle kap. 15.09.1 a 15.09.2 muśı být pro 100 % nejvyšš́ıho
př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch k dispozici osobńı záchranné prostředky podle kap. 10.05.2. Nena-
fukovaćı nebo poloautomatické nafukovaćı záchranné vesty podle norem uvedených v kap. 10.05.2
jsou rovněž př́ıpustné.

15.09.5 Výraz ”kolektivńı záchranné prostředky”zahrnuje lodńı čluny podle článku 10.04 a
záchranné vory. Záchranné vory muśı

a) mı́t nápis s uvedeńım jejich účelu a počtu osob, pro nějž jsou schváleny;

b) nab́ızet dostatečný prostor k sezeńı pro př́ıpustný počet osob;

c) mı́t ve sladkých vodách vztlak nejméně 750 N na osobu;

d) být opatřeny lanem připojeným k osobńı lodi, aby nemohly uplavat;

e) být vyrobeny z vhodného materiálu a být odolné v̊uči naftě a ropným produkt̊um a teplotám
do 50 ◦C;

f) zaujmout a udržovat stabilńı sklon a v tomto ohledu být vybaveny vhodnými držáky pro
uvedený počet osob;

g) mı́t fluoreskuj́ıćı oranžovou barvu nebo fluoreskuj́ıćı povrchy viditelné ze všech stran o veli-
kosti nejméně 100 cm2;

h) být takové, aby je z mı́sta, kde jsou uloženy, mohla uvolnit a spustit přes palubu rychle a
bezpečně jedna osoba, nebo aby se mohly mı́sta, kde jsou uloženy, volně spouštět na vodu;
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i) být opatřeny vhodnými prostředky k evakuaci z evakuačńıch prostor uvedených v kap.
15.06.8 na záchranné vory, je-li svislá vzdálenost mezi palubou evakuačńıch prostor a rovinou
největš́ıho př́ıpustného ponoru větš́ı než 1 m.

15.09.6 Dodatečnými kolektivńımi záchrannými prostředky jsou prvky záchranných prostředk̊u,
které zajǐst’uj́ı udržeńı se na vodě pro několik osob nacházej́ıćıch se ve vodě. Muśı

a) mı́t nápis s uvedeńım jejich účelu a počtu osob, pro nějž jsou schváleny;

b) mı́t ve sladkých vodách vztlak nejméně 100 N na osobu;

c) být vyrobeny z vhodného materiálu a být odolné v̊uči naftě a ropným produkt̊um a teplotám
do 50 ◦C;

d) zaujmout a udržovat stabilńı sklon a v tomto ohledu být vybaveny vhodnými držáky pro
uvedený počet osob;

e) mı́t fluoreskuj́ıćı oranžovou barvu nebo fluoreskuj́ıćı povrchy viditelné ze všech stran o veli-
kosti nejméně 100 cm2;

f) být takové, aby je z mı́sta, kde jsou uloženy, mohla uvolnit a spustit přes palubu rychle a
bezpečně jedna osoba, nebo aby se mohly z mı́sta, kde jsou uloženy, volně spouštět na vodu.

15.09.7 Nafukovaćı kolektivńı záchranné prostředky kromě toho muśı

a) skládat se z nejméně dvou samostatných vzduchových komor;

b) nafukovat se automaticky nebo ručńım spuštěńım při spuštěńı na vodu;

c) zaujmout a udržovat stabilńı sklon bez ohledu na zat́ıžeńı, i když je nafouknuta teprve polo-
vina vzduchových komor.

15.09.8 Záchranné prostředky muśı být na plavidle uloženy tak, aby v př́ıpadě potřeby byly
snadno dosažitelné. Zakrytá skladovaćı mı́sta muśı být zřetelně označena.

15.09.9 Záchranné prostředky je nutno zkontrolovat podle pokyn̊u výrobce.

15.09.10 Lodńı člun muśı být vybaven motorem a světlometem.

15.09.11 Muśı být k dispozici vhodná nośıtka.

15.10. Elektrické zař́ızeńı

15.10.1 K osvětleńı je povoleno pouze elektrické zař́ızeńı.

15.10.2 Ustanoveńı kap. 9.16.3 se vztahuje rovněž na pr̊uchody a společenské mı́stnosti pro ces-
tuj́ıćı.

15.10.3 Pro ńıže uvedené prostory a mı́sta muśı být zajǐstěno přiměřené osvětleńı a nouzové
osvětleńı:

a) mı́sta, na nichž jsou uskladněny záchranné prostředky, a mı́sta, kde jsou tyto prostředky
obvykle připraveny k použit́ı;

b) únikové cesty, vstupy pro cestuj́ıćı, včetně přechodových lávek, vchod̊u a východ̊u, spojovaćıch
chodeb, výtah̊u a schod̊u v obytných prostorech, v oblasti kajut a obytných prostor̊u;
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c) označeńı únikových cest a nouzových východ̊u;

d) v ostatńıch prostorech určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı;

e) provozńı mı́stnosti, strojovny, mı́stnosti s kormidelńım strojem a jejich východy;

f) kormidelna;

g) mı́stnost s nouzovým zdrojem energie;

h) mı́sta, na nichž se nacházej́ı haśıćı př́ıstroje, a mı́sta, z nichž se ovládaj́ı požárńı soustavy;

i) prostory, v nichž se shromažd’uj́ı cestuj́ıćı, lodńı personál a posádka v př́ıpadě nebezpeč́ı.

15.10.4 Na lodi muśı být instalován nouzový generátor elektrické energie skládaj́ıćı se z nouzového
zdroje energie a nouzového rozvaděče, který v př́ıpadě výpadku napájeńı elektrických zař́ızeńı uve-
dených pod ṕısm. a) - i) může neprodleně převźıt jejich náhradńı napájeńı, nemá-li zař́ızeńı vlastńı
zdroj energie:

a) signálńı světla;

b) akustické výstražné systémy;

c) nouzové osvětleńı podle kap. 15.10.3;

d) radiotelefonńı systém;

e) poplašné systémy, reproduktorové soustavy a palubńı komunikačńı systémy;

f) světlomety podle kap. 10.02.2 ṕısm. i);

g) požárńı poplašný systém;

h) ostatńı bezpečnostńı zař́ızeńı, např. stabilńı sprinklerové hasićı zař́ızeńı s tlakovou vodou nebo
požárńı čerpadla;

i) výtahy a zdvihaćı zař́ızeńı podle kap. 15.06.9 druhé věty.

15.10.5 Sv́ıtidla nouzového osvětleńı muśı být jako nouzová označena.

15.10.6 Nouzový generátor elektrické energie muśı být umı́stěn mimo hlavńı strojovnu, mimo
prostory, v nichž jsou umı́stěny zdroje energie podle kap. 9.02.1 a mimo mı́stnost, v ńıž se nacháźı
hlavńı rozvaděč; od těchto mı́stnost́ı muśı být oddělen děĺıćımi stěnami podle kap. 15.11.2. Kabely,
jimiž jsou napájena elektrická zař́ızeńı v př́ıpadě nouze, muśı být uloženy a vedeny tak, aby v př́ıpadě
požáru nebo zaplaveńı bylo zachováno nepřetržité napájeńı těchto zař́ızeńı. Tyto kabely nesmı́ být
nikdy vedeny přes hlavńı strojovnu, kuchyně nebo mı́stnosti, v nichž je instalován hlavńı zdroj
elektrické energie a př́ıslušné zař́ızeńı, neńı-li nutné v těchto prostorech zajistit nouzová zař́ızeńı.
Nouzový generátor elektrické energie muśı být umı́stěn bud’ nad rovinou maximálńıho ponoru při
zbytkovém výtlaku, nebo co nejdále od zdroj̊u energie podle kap. 9.02.1, aby bylo zajǐstěno, že
v př́ıpadě zaplaveńı podle kap. 15.03.9 nebude zaplaven současně s těmito zdroji energie.

15.10.7 Jako nouzový zdroj energie jsou př́ıpustné
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a) pomocné agregáty s vlastńım nezávislým př́ıvodem paliva a nezávislým chlad́ıćım systémem,
které se v př́ıpadě výpadku proudu zapnou a převezmou napájeńı proudem do 30 sekund
automaticky nebo, nacházej́ı-li se v bezprostředńı bĺızkosti kormidelny nebo jiného stanovǐstě
trvale obsazeného členy posádky, mohou být zaṕınány ručně, nebo

b) akumulátory, které se v př́ıpadě výpadku proudu zaṕınaj́ı automaticky nebo, nacházej́ı-li se
v bezprostředńı bĺızkosti kormidelny nebo jiného stanovǐstě trvale obsazeného členy posádky,
mohou být zaṕınány ručně. Muśı zajistit napájeńı výše uvedených elektrických spotřebič̊u
(kap. 15.10.4) po předepsanou dobu bez dobit́ı a bez nepř́ıpustného poklesu napět́ı.

15.10.8 Plánovanou provozńı dobu nouzového napájeńı je nutno určit podle stanoveného účelu
osobńı lodi. Nesmı́ být kratš́ı než 30 minut.

15.10.9 Izolačńı odpory a uzemněńı elektrických systémů je nutno zkontrolovat při pravidelných
prohĺıdkách.

15.10.10 Zdroje energie podle kap. 9.02.1 muśı být navzájem nezávislé.

15.10.11 Porucha hlavńıho nebo nouzového generátoru elektrické energie nesmı́ vzájemně
ovlivňovat provozńı bezpečnost zař́ızeńı.

15.11 Požárńı ochrana

15.11.1 Vhodnost materiál̊u a konstrukčńıch prvk̊u pro požárńı ochranu muśı zjistit zkušebńı
ústav na základě př́ıslušných zkušebńıch metod.

a) Zkušebńı ústav muśı splňovat

aa) předpis pro prováděńı požárńıch zkoušek nebo

bb) evropskou normu EN ISO/IEC 17025:2000 o obecných požadavćıch na zp̊usobilost
zkušebńıch a kalibračńıch laboratoř́ı.

b) Uznávanými zkušebńımi metodami ke zjǐstěńı hořlavosti materiál̊u jsou př́ıloha I část 1
předpisu pro prováděńı požárńıch zkoušek.

c) Uznávanými zkušebńımi metodami ke zjǐstěńı, zda materiál zpomaluje hořeńı, jsou př́ıslušné
požadavky stanovené v př́ıloze 1 části 5 (zkouška hořlavosti povrchu), 6 (zkouška pro palubńı
krytiny), 7 (zkouška pro zavěšené textilie a plasty), 8 (zkouška pro čalouněný nábytek) a 9
(zkouška pro l̊užkoviny) předpisu pro prováděńı požárńıch zkoušek.

d) Uznávanými zkušebńımi metodami ke zjǐstěńı ohnivzdornosti jsou př́ıloha I část 3 předpisu
pro prováděńı požárńıch zkoušek.

e) V souladu s předpisem pro prováděńı požárńıch zkoušek lze předepsat zkoušku na vzorové
děĺıćı stěně.

15.11.2 Děĺıćı stěny

a) Děĺıćı stěny mezi mı́stnostmi muśı být navrženy v souladu s těmito tabulkami:

aa) Tabulka pro děĺıćı stěny mezi mı́stnostmi, v nichž nejsou instalovány žádné stabilńı
sprinklerové hasićı zař́ızeńı podle kap. 10.03a
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bb) Tabulka pro děĺıćı stěny mezi mı́stnostmi, v nichž jsou instalovány stabilńı sprinklerové
hasićı zař́ızeńı podle kap. 10.03a
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b) Děĺıćı stěny typu A jsou přepážky, stěny a paluby, které splňuj́ı tyto požadavky:

aa) Jsou zhotoveny z oceli nebo jiného rovnocenného materiálu.

bb) Jsou náležitě vyztuženy.

cc) Jsou izolovány schváleným ohnivzdorným materiálem, takže pr̊uměrná teplota na straně
odvrácené od ohně se nezvýš́ı o v́ıce než 140 ◦C nad počátečńı teplotu a na žádném mı́stě,
včetně styčných spár, nedojde během ńıže uvedené doby ke zvýšeńı teploty o v́ıce než
180 ◦C nad počátečńı teplotu:

Typ A60 - 60 minut

Typ A30 - 30 minut

Typ A0 - 0 minut.

dd) Jsou zkonstruovány tak, aby zabraňovaly pronikáńı kouře a plamen̊u až do konce jedno-
hodinové běžné požárńı zkoušky.

c) Děĺıćı stěny typu B jsou přepážky, stěny, paluby, stropy nebo obklady, které splňuj́ı tyto
požadavky:

aa) Jsou vyrobeny ze schváleného ohnivzdorného materiálu. Kromě toho všechny materiály
použité při výrobě a montáži děĺıćıch stěn muśı být ohnivzdorné s výjimkou obložeńı,
které muśı alespoň zpomalovat hořeńı.

bb) Vykazuj́ı takovou izolačńı hodnotu, že pr̊uměrná teplota na straně odvrácené od ohně se
nezvýš́ı o v́ıce než 140 ◦C nad počátečńı teplotu a na žádném mı́stě, včetně styčných spár,
nedojde během ńıže uvedené doby ke zvýšeńı teploty o v́ıce než 225 ◦C nad počátečńı
teplotu:

Typ B15 - 15 minut

Typ B0 - 0 minut.

cc) Jsou zkonstruovány tak, aby zabraňovaly pronikáńı plamen̊u do konce prvńı p̊ulhodiny
běžné požárńı zkoušky.

15.11.3 Barvy, laky a jiné výrobky k ošetřeńı povrch̊u a palubńı krytiny použité v mı́stnostech
s výjimkou strojoven a skladovaćıch prostor muśı zpomalovat hořeńı. Koberce, tkaniny, záclony a
jiné závěsné textilńı materiály a čalouněný nábytek a l̊užkoviny muśı zpomalovat hořeńı, nejsou-li
mı́stnosti, v nichž se nacházej́ı, vybaveny stabilńım sprinklerovým hasićım zař́ızeńım s tlakovou
vodou podle kap. 10.03a.

15.11.4 Stropy a obložeńı stěn ve společenských prostorech, včetně základových konstrukćı, muśı
být, nejsou-li tyto společenské prostory vybaveny stabilńım sprinklerovým hasićım zař́ızeńım s tla-
kovou vodou podle kap. 10.03a, zhotoveny z nehořlavých materiál̊u s výjimkou povrch̊u, které muśı
alespoň omezovat rozš́ı̌reńı plamene. Prvńı věta se nevztahuje na sauny.

15.11.5 Nábytek a vybaveńı ve společenských prostorech, které slouž́ı jako shromažd’ovaćı pro-
story, muśı být vyrobeny z ohnivzdorných materiál̊u, nejsou-li tyto prostory vybaveny stabilńım
sprinklerovým hasićım zař́ızeńım s tlakovou vodou podle kap. 10.03a.

15.11.6 Barvy, laky a jiné materiály použité v nechráněných vnitřńıch prostorech nesměj́ı produ-
kovat nadměrné množstv́ı kouře nebo toxických látek. Toto je nutno prokázat v souladu s předpisem
pro prováděńı požárńıch zkoušek.

15.11.7 Izolačńı materiály ve společenských prostorech muśı být ohnivzdorné. To neplat́ı pro
izolace použité na potrub́ıch vedoućıch chladivo. Povrchy izolačńıch materiál̊u použitých na těchto
potrub́ıch muśı alespoň zpomalovat hořeńı.
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15.11.7a Ochranné plachty nebo podobná mobilńı zař́ızeńı, kterými jsou paluby zcela nebo
částečně uzavřeny, a jejich nosné konstrukce muśı alespoň omezovat rozš́ı̌reńı plamene.

15.11.8 Dveře v děĺıćıch stěnách podle kap. 15.11.2 muśı splňovat tyto požadavky:

a) Požadavky podle kap. 15.11.2 jako samotné děĺıćı stěny.

b) Muśı být samouzav́ıraćı v př́ıpadě dveř́ı v děĺıćıch stěnách podle kap. 15.11.10 nebo v př́ıpadě
obestavěńı strojoven, kuchyńı a schodǐst’ových šachet.

c) Samouzav́ıraćı dveře, které při běžném provozu jsou otevřené, muśı být takové, aby se daly
zavř́ıt ze stanovǐstě trvale obsazeného lodńım personálem nebo členy posádky. Po dálkovém
uzavřeńı dveř́ı muśı být možné je znovu bezpečně otevř́ıt a zavř́ıt na mı́stě.

d) Vodotěsné dveře podle kap. 15.02 nemuśı být izolovány.

15.11.9 Stěny podle kap. 15.11.2 muśı být pr̊uběžné od paluby k palubě nebo končit na pr̊uběžných
stropech, které splňuj́ı stejné požadavky, jako jsou uvedeny v kap. 15.11.2.

15.11.10 Svislými děĺıćımi stěnami podle kap. 15.11.2 muśı být rozděleny tyto prostory pro ces-
tuj́ıćı:

a) prostory pro cestuj́ıćı s celkovou povrchovou plochou v́ıce než 800 m2;

b) prostory pro cestuj́ıćı, v nichž se nacházej́ı kajuty, v odstupech nejvýše 40 m.

Svislé děĺıćı stěny nesmı́ za běžných provozńıch podmı́nek propouštět kouř a muśı být pr̊uběžné
od paluby k palubě.

15.11.11 Dutiny nad stropy, pod podlahami a za obložeńım stěn muśı být odděleny v odstupech
nejvýše 14 m ohnivzdornými clonami, které zamezuj́ı př́ıvodu vzduchu a které i v př́ıpadě požáru
poskytuj́ı účinné ohnivzdorné utěsněńı.

15.11.12 Schody muśı být vyrobeny z oceli nebo jiného rovnocenně ohnivzdorného materiálu.

15.11.13 Vnitřńı schody a výtahy muśı být na všech úrovńıch uzavřené stěnami podle kap. 15.11.2.
Požadavek věty prvńı nemuśı být splněn:

a) schodǐstě spojuj́ıćı pouze dvě paluby nemuśı být uzavřené, pokud na jedné palubě je schodǐstě
uzavřené podle kap. 15.11.2;

b) ve společenském prostoru nemuśı být schody uzavřené, jsou-li umı́stěny zcela uvnitř této
mı́stnosti, a

aa) pokud se tato mı́stnost rozkládá pouze přes dvě paluby, nebo

bb) je-li v mı́stnosti nainstalováno na všech palubách stabilńı sprinklerové hasićı zař́ızeńı
s tlakovou vodou podle kap. 10.03a, mı́stnost má systém odváděńı kouře podle kap.
15.11.16 a na všech palubách je v mı́stnosti př́ıstup ke schodǐst’ové šachtě.

15.11.14 Větraćı soustavy a soustavy př́ıvodu vzduchu muśı splňovat tyto požadavky:

a) Muśı být navrženy tak, aby bylo zajǐstěno, že samy o sobě nemohou zp̊usobit š́ı̌reńı ohně a
kouře.
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b) Otvory pro nasáváńı a odsáváńı vzduchu a systémy př́ıvodu vzduchu muśı být možné uzavř́ıt.

c) Větraćı kanály muśı být zhotoveny z oceli nebo rovnocenného ohnivzdorného materiálu a být
bezpečně spojeny navzájem a s nástavbou plavidla.

d) Procházej́ı-li větraćı kanály o pr̊uměru v́ıce než 0,02 m2 děĺıćımi stěnami podle kap. 15.11.2
typu A nebo děĺıćımi stěnami podle kap. 15.11.10, muśı být opatřeny samočinnými požárńımi
klapkami, které lze ovládat ze stanovǐstě trvale obsazeného lodńım personálem nebo členy
posádky.

e) Větraćı soustavy pro kuchyně a strojovny muśı být odděleny od větraćıch soustav určených
pro ostatńı prostory.

f) Odvětrávaćı kanály muśı být opatřeny uzav́ıratelnými otvory určenými k prohĺıdkám a čǐstěńı.
Tyto otvory se muśı nacházet v bĺızkosti požárńıch klapek.

g) Vestavěné větráky muśı být možné vypnout z centrálńıho stanovǐstě mimo strojovnu.

15.11.15 Kuchyně muśı být vybaveny větraćımi soustavami a sporáky s odsávaćı par. Odvětrávaćı
kanály odsávač̊u muśı splňovat požadavky podle kap. 15.11.14 a nav́ıc být vybaveny ručně
ovládanými požárńımi klapkami na vstupńıch otvorech.

15.11.16 Ovládaćı stanovǐstě, schodǐst’ové šachty a vnitřńı evakuačńı prostory muśı být vybaveny
přirozenými nebo mechanickými systémy odváděńı kouře. Systémy odváděńı kouře muśı splňovat
tyto požadavky:

a) Muśı být dostatečně výkonné a spolehlivé.

b) Muśı odpov́ıdat provozńım podmı́nkám osobńıch lod́ı.

c) Slouž́ı-li systémy odváděńı kouře rovněž jako obecné větráky prostor, nesmı́ to v př́ıpadě
požáru bránit jejich fungováńı jakožto systémů odváděńı kouře.

d) Systémy odváděńı kouře muśı mı́t ručně ovládané spouštěćı zař́ızeńı.

e) Mechanické systémy odváděńı kouře muśı kromě toho být možné ovládat ze stanovǐstě trvale
obsazeného lodńım personálem nebo členy posádky.

f) Přirozené systémy odváděńı kouře muśı být vybaveny otev́ıraćım mechanismem ovládaným
ručně nebo zdrojem energie uvnitř systému odváděńı.

g) Ručně ovládaná spouštěćı zař́ızeńı a otv́ıraćı mechanismy muśı být př́ıstupné zevnitř nebo
zvenku chráněného prostoru.

15.11.17 Společenské prostory bez trvalého dohledu lodńıho personálu nebo člen̊u posádky,
kuchyně, strojovny a jiné mı́stnosti s rizikem vzniku požáru muśı být napojeny na vhodný
požárńı poplašný systém splňuj́ıćı požadavky podle ”Správńıho pokynu č. 17”uvedeném v do-
datku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch
cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı
technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve
zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES,
směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU. Požár a přesné mı́sto jeho výskytu se muśı auto-
maticky zobrazit na stanovǐsti trvale obsazeném lodńım personálem nebo členy posádky.

105



15.12. Boj s požárem

15.12.1 Kromě přenosných haśıćıch př́ıstroj̊u podle kap. 10.03 muśı být na plavidle k dispozici
nejméně tyto přenosné haśıćı př́ıstroje:

a) jeden přenosný haśıćı př́ıstroj na každých 120 m2 hrubé podlahové plochy v prostorech pro
cestuj́ıćı;

b) jeden přenosný haśıćı př́ıstroj na každou započatou skupinu deseti kajut;

c) jeden přenosný haśıćı př́ıstroj v každé kuchyni a v bĺızkosti každé mı́stnosti, v ńıž se skladuj́ı
nebo použ́ıvaj́ı hořlavé kapaliny. V kuchyńıch muśı být k dispozici rovněž haśıćı prostředek
vhodný k hašeńı hoř́ıćıho tuku.

Tyto dodatečné haśıćı př́ıstroje muśı splňovat požadavky stanovené v kap. 10.03.2 a být na
plavidle umı́stěny a rozloženy tak, aby v př́ıpadě vzniku požáru byl haśıćı př́ıstroj ihned k dispozici.
V každé kuchyni a rovněž v kadeřnických salónech a parfumeríıch muśı být po ruce haśıćı roušky.

15.12.2 Osobńı lodě muśı být opatřeny soustavou hydrant̊u skládaj́ıćı se ze

a) dvou požárńıch čerpadel se strojńım pohonem s dostatečným výkonem, jedno z těchto čerpadel
muśı být pevné;

b) jednoho požárńıho vedeńı s dostatečným počtem hydrant̊u s trvale připojenými požárńımi
hadicemi dlouhými nejméně 20 m a opatřenými tryskou, kterou lze vytvořit vodńı mlhu
i proud vody, a uzav́ıraćım zař́ızeńım.

15.12.3 Soustavy hydrant̊u muśı být navrženy a dimenzovány tak, aby

a) každé mı́sto plavidla bylo v dosahu nejméně dvou hydrant̊u nacházej́ıćıch se na r̊uzných
mı́stech, u každého hydrantu lze poč́ıtat pouze s jedinou hadićı dlouhou nejvýše 20 m;

b) tlak u hydrant̊u je nejméně 300 kPa a

c) na všech palubách lze dosáhnout délky proudu vody nejméně 6 m.

Jsou-li hydranty umı́stěny ve skř́ıńıch, muśı být na vněǰśı straně skř́ıňky umı́stěn symbol ”požárńı
hadice”podle obrázku 5 v dodatku I k této př́ıloze s délkou strany nejméně 10 cm.

15.12.4 Ventily hydrant̊u se závity nebo kohouty muśı být možné nastavit tak, aby požárńı hadice
mohla být sundána a odstraněna během provozu požárńıch čerpadel.

15.12.5 Požárńı hadice ve vnitřńıch prostorech muśı být navinuly na otočně připojený naviják.

15.12.6 Materiály požárńıho zař́ızeńı muśı být bud’ žáruvzdorné nebo být vhodně chráněny před
poruchou v př́ıpadě vystaveńı vysokým teplotám.

15.12.7 Potrub́ı a hydranty muśı být uspořádány tak, aby se předešlo možnosti zamrznut́ı.

15.12.8. Požárńı čerpadla muśı

a) být instalována nebo umı́stěna v oddělených prostorech;

b) být ovladatelná nezávisle na sobě;
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c) každé být schopné na všech palubách udržet potřebný tlak u hydrant̊u a dosáhnout
požadované délky proudu vody;

d) být instalována před zád’ovou přepážkou.

Požárńı čerpadla lze využ́ıvat i k obecným účel̊um.

15.12.9 Strojovny muśı být vybaveny pevnou požárńı soustavou podle kap. 10.03b.

15.12.10 Na kajutových osobńıch lod́ıch muśı být k dispozici

a) dva samostatné dýchaćı př́ıstroje podle evropské normy EN 137:1993 s celoobličejovou maskou
podle evropské normy EN 136:1998;

b) dvě sady vybaveńı skládaj́ıćı se nejméně z ochranného oděvu, helmy, hoĺınek, rukavic, sekery,
páčidla, sv́ıtilny a bezpečnostńı šň̊ury a

c) čtyři únikové kukly.

15.13. Zajǐstěńı bezpečnosti

15.13.1 Na osobńıch lod́ıch se muśı nacházet bezpečnostńı pokyny. Bezpečnostńı pokyny popisuj́ı
povinnosti posádky a lodńıho personálu podle jejich zařazeńı za těchto okolnost́ı:

a) havárie;

b) požár na plavidle;

c) evakuace cestuj́ıćıch;

d) člověk přes palubu.

Bezpečnostńı pokyny muśı zohlednit zvláštńı bezpečnostńı opatřeńı pro osoby s omezenou po-
hyblivost́ı. Zvláštńı pokyny pro posádku muśı stanovit, že v př́ıpadě nebezpeč́ı byly všechny dveře
a otvory ve vodotěsných přepážkách podle kap. 15.02 neprodleně hermeticky uzavřeny.

15.13.2 Bezpečnostńı pokyny obsahuj́ı bezpečnostńı plán, v němž jsou zřetelně a přesně označeny
nejméně

a) prostory určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı;

b) únikové cesty, nouzové východy a shromažd’ovaćı a evakuačńı prostory podle kap. 15.06.8;

c) záchranné prostředky a lodńı čluny;

d) haśıćı př́ıstroje a požárńı soustavy a stabilńı sprinklerové hasićı zař́ızeńı s tlakovou vodou;

e) ostatńı bezpečnostńı zař́ızeńı;

f) poplašný systém kap. 15.08.3 ṕısm. a);

g) poplašný systém podle kap. 15.08.3 ṕısm. b) a c);

h) dveře v přepážkách podle kap. 15.02.5 a mı́sta jej́ıch ovládáńı a otvory podle kap. 15.02.9,
15.02.10, 15.02.13 a 15.03.12;
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i) dveře podle kap. 15.11.8;

j) požárńı klapky;

k) požárńı poplašný systém;

l) nouzový generátor elektrické energie;

m) ovládaćı prvky větraćı soustavy;

n) břehové př́ıpojky;

o) uzav́ıráńı palivových potrub́ı;

p) zař́ızeńı na zkapalněný plyn;

q) systémy mı́stńıho rozhlasu;

r) radiotelefonńı systém;

s) lékárničky.

15.13.3 Bezpečnostńı pokyny podle kap. 15.13.1 a bezpečnostńı plán podle kap. 15.13.2 muśı

a) být řádně opatřeny otiskem hranatého raźıtka Státńı plavebńı správy nebo obdobné oprávněné
osoby z jiného členského státu Evropských společenstv́ı a

b) být umı́stěny na vhodném, dobře viditelném mı́stě na každé palubě.

15.13.4 V každé kajutě se muśı nacházet pravidla chováńı pro cestuj́ıćı a rovněž zjednodušený
bezpečnostńı plán, který obsahuje informace uvedené v kap. 15.13.2 ṕısm. a) až f). Pravidla chováńı
obsahuj́ı alespoň

a) označeńı stavu nouze

- požár,

- zaplaveńı,

- obecné nebezpeč́ı;

b) popis r̊uzných poplašných signál̊u;

c) pokyny týkaj́ıćı se:

- únikových cest,

- chováńı,

- nutnosti zachovat klid;

d) upozorněńı týkaj́ıćı se:

- kouřeńı,

- použ́ıváńı ohně a otevřeného plamene,

- otev́ıráńı oken,

- použit́ı některých prvk̊u zař́ızeńı.
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Tyto pokyny muśı být v angličtině, francouzštině, němčině a nizozemštině, u plavidel, které
využ́ıvaj́ı k plavbě s cestuj́ıćımi vodńı vesty České republiky také v češtině.

15.14. Zař́ızeńı k shromažd’ováńı a odstraňováńı odpadńıch vod

15.14.1 Osobńı lodě muśı být vybaveny sběrnými nádržemi na splašky podle kapitoly 15.14.2
nebo palubńımi čist́ırnami odpadńıch vod podle kapitoly 15.14.3.

15.14.2 Sběrné nádrže na odpadńı vody muśı mı́t dostatečný objem. Nádrže muśı být opatřeny
zař́ızeńım k označeńı stavu hladiny. Muśı být k dispozici palubńı čerpadla a potrub́ı k vyprazdňováńı
těchto nádrž́ı, jimiž lze odpadńı vody předávat z obou stran plavidla. Muśı být umožněn odtok
odpadńıch vod z jiných plavidel. Potrub́ı muśı být opatřeno vypouštěćı př́ıpojkou podle evropské
normy EN 1306:1996.

15.14.3. Palubńı čist́ırny odpadńıch vod muśı splňovat mezńı hodnoty uvedené v tabulce 1.
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15.14.4 Splněńı mezńıch hodnot se prokazuje schváleńım typu podle směrnice Komise
2012/49/EU, kterou se měńı př́ıloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES,
kterou se stanov́ı technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Kopie osvědčeńı o schváleńı typu a záznam o parametrech palubńı čist́ırny odpadńıch vod muśı
být na palubě lodi.

15.14.5 Během provozu je nutné dodržet hodnoty uvedené v tabulce 2.
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15.14.6 Nejsou povoleny postupy s využit́ım př́ıpravk̊u s chlorem. Rovněž neńı povoleno ředit
splašky tak, aby se sńıžilo měrné zat́ıžeńı, a aby tak také bylo možné jejich odstraněńı.

15.14.7 Odpadńı kal je nutné skladovat, uchovávat a vypouštět tak, aby nedocházelo ke znečǐstěńı
životńıho prostřed́ı odpadńım kalem. Plavidlo muśı být vybaveno plánem nakládáńı s odpadńım
kalem.

15.14.8 Čist́ırny odpadńıch vod, které byly umı́stěny na palubě lodi, mohou být provozovány až
po provedeńı zkoušky funkčnosti výrobcem. Palubńı čist́ırna odpadńıch vod se uvede pod položkou
52 lodńıho osvědčeńı spolu s názvem, č́ıslem schváleného typu, výrobńım č́ıslem a rokem výroby.
Po jakékoliv významné úpravě palubńı čist́ırny odpadńıch vod maj́ıćı vliv na čǐstěńı odpadńıch vod
muśı následovat zvláštńı zkouška, pomoćı které se urč́ı aktuálńı stav palubńı čist́ırny odpadńıch
vod ve vztahu ke komponent̊um uvedeným v záznamu o parametrech palubńı čist́ırny odpadńıch
vod, kalibraci a nastaveńı těchto parametr̊u.

15.14.9 Na palubńı čist́ırně odpadńıch vod je nutné provádět pravidelnou údržbu podle pokyn̊u
výrobce, tak aby se zajistilo, že bude v perfektńım provozńım stavu. Na palubě muśı být servisńı
kńıžka, v ńıž je možné prováděńı údržby ověřit.

15.15. Odchylky u některých osobńıch lod́ı

15.15.1 Osobńı lodě s povoleńım přepravovat nejvýše 50 cestuj́ıćıch a o délce LWL nejvýše 25 m
muśı prokázat přiměřenou stabilitu v nenarušeném stavu podle kap. 15.03.7 až 15.03.13, nebo muśı
mı́sto toho prokázat, že splňuj́ı tato kritéria po souměrném zaplaveńı:

a) lod’ se může ponořit nejvýše k rovině maximálńıho ponoru při zbytkovém výtlaku a

b) metacentrická výška GMR nesmı́ být nižš́ı než 0,10 m.

Potřebná zbytková plovatelnost muśı být zajǐstěna volbou vhodného materiálu použitého ke
konstrukci lodńıho trupu nebo pomoćı plovák̊u z pěnového materiálu s buněčnou strukturou, které
jsou pevně připojeny k lodńımu trupu. U plavidel deľśıch než 15 m lze zbytkovou plovatelnost
zajistit kombinaćı plovák̊u a děleńım odpov́ıdaj́ıćım statusu 1 odděleńı podle kap. 15.03.

15.15.2 U osobńıch lod́ı podle kap. 15.15.1 mohou být povoleny menš́ı odchylky od světlé výšky
podle kap. 15.06.3 ṕısm. c) a kap. 15.06.5 ṕısm. b). Odchylka nesmı́ být větš́ı než 5 %. V př́ıpadě
odchylky muśı být dotyčné části barevně označeny.

15.15.3 Odchylně od kap. 15.03.9 nemuśı mı́t osobńı lodě, jejichž délka nepřesahuje 45 m a které
jsou určeny k přepravě nejvýše 250 cestuj́ıćıch, status 2 odděleńı.

15.15.4 Pokud jsou osobńı lodě určené k přepravě nejvýše 250 cestuj́ıćıch a s délkou LWL nejvýše
25 m vybaveny plošinou dostupnou z obou stran plavidla př́ımo nad rovinou maximálńıho ponoru
při zbytkovém výtlaku, aby bylo možno zachránit osoby z vody, může být upuštěno od uplatňováńı
kap. 10.04. Osobńı lodě mohou být vybaveny srovnatelným zař́ızeńım, s výhradou těchto podmı́nek:

a) k ovládáńı zař́ızeńı postačuje jedna osoba;

b) jsou př́ıpustná mobilńı zař́ızeńı;

c) zař́ızeńı se muśı nacházet mimo nebezpečnou oblast pohonných systémů a

d) je možná účinná komunikace mezi v̊udcem plavidla a osobou, která zař́ızeńı obsluhuje.

15.15.5 U osobńıch lod́ı, které maj́ı povoleńı přepravovat nejvýše 600 cestuj́ıćıch a jejichž délka
nepřesahuje 45 m, může být upuštěno od uplatňováńı kap. 10.04, je-li plavidlo vybaveno plošinou
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podle kap. 15.15.4 prvńı věty nebo rovnocenným zař́ızeńım podle kap. 15.15.4 druhé věty. Kromě
toho muśı osobńı lod’ mı́t

a) jako hlavńı pohon kormidlovaćı propeler, cykloidńı (Voth- Schneider) propeler nebo vodomet
nebo

b) hlavńı pohonný systém se dvěma pohonnými jednotkami nebo

c) hlavńı pohonný systém a př́ıd’ové dokormidlovaćı zař́ızeńı.

15.15.6 Odchylně od kap. 15.02.9 osobńı lodě, jejichž délka nepřesahuje 45 m a jež jsou povoleny
k přepravě nejvýše počtu cestuj́ıćıch, který odpov́ıdá délce plavidla v metrech, mohou mı́t na
plavidle v prostoru pro cestuj́ıćı ručně ovládané přepážkové dveře bez dálkového ovládáńı podle
kap. 15.02.5, pokud

a) plavidlo má pouze jednu palubu;

b) tyto dveře jsou dostupné př́ımo z paluby a nejsou od paluby dále než 10 m;

c) spodńı hrana otvoru dveř́ı lež́ı nejméně 30 cm nad úrovńı podlahy v prostoru pro cestuj́ıćı a

d) každé z odděleńı oddělených těmito dveřmi je vybaveno signálem výše hladiny vody.

15.15.7 Na osobńıch lod́ıch podle kap. 15.15.6 může odchylně od kap. 15.06.6 ṕısm. c) vést kuchyńı
jedna úniková cesta, pokud existuje druhá úniková cesta.

15.15.8 Na osobńı lodě, jejichž délka nepřesahuje 45 m, se nevztahuje kap. 15.01.2 ṕısm. e),
jsou-li zař́ızeńı na zkapalněný plyn vybavena vhodnými poplašnými systémy pro koncentrace CO,
které představuj́ı zdravotńı riziko, a pro potenciálně výbušné směsi plynu a vzduchu. Vhodnost
poplašného systému pro koncentrace CO se posuzuje podle ”Správńıho pokynu č. 24”uvedeném
v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch
cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı
technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve
zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a
směrnice 2008/126/ES.

15.15.9 Pro plavidla s délkou LWL do 25 m neplat́ı tato ustanoveńı:

a) kap. 15.04.1 posledńı věta;

b) kap. 15.06.6 ṕısm. c) pro kuchyně, je-li k dispozici druhá úniková cesta;

c) kap. 15.07.

15.15.10 Na kajutové osobńı lodě, jejichž délka nepřesahuje 45 m, se nevztahuje kap. 15.12.10,
pokud jsou v kajutě po ruce únikové kukly v počtu odpov́ıdaj́ıćım počtu l̊užek.
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KAPITOLA 15a
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA OSOBNÍ PLACHETNÍ LODĚ

15a.01. Všeobecná ustanoveńı

15a.01.1 Pokud neńı v této kapitole stanoveno jinak, vztahuj́ı se na osobńı plachetńı lodě
požadavky kapitol 2 - 15 a této př́ılohy.

15a.02. Odchylky u některých osobńıch plachetńıch lod́ı

15a.02.1 Na osobńı plachetńı lodě, jejichž délka LWL nepřekračuje 45 m a nejvyšš́ı př́ıpustný
počet cestuj́ıćıch neńı vyšš́ı než LWL v celých metrech, se nevztahuj́ı tato ustanoveńı:

a) kap. 2.03.7, neposouvaj́ı-li se kotvy v kotevńıch skluzech;

b) kap. 10.02.2 ṕısm. d), pokud jde o délku;

c) kap. 15.08.3 ṕısm. a);

d) kap. 15.15.9 ṕısm. a).

15a.02.2 Odchylně od kap. 15a.2.1 se může počet cestuj́ıćıch zvýšit na 1,5násobek LWL v celých
metrech, umožňuje-li to plachtov́ı, takeláž a vybaveńı paluby.

15a.03. Požadavky na stabilitu u placht́ıćıch plavidel

15a.03.1 Při výpočtu klopného momentu podle kap. 15.03.3 se při určeńı těžǐstě plavidla berou
v úvahu svinuté plachty.

15a.03.2 Při zohledněńı všech podmı́nek zat́ıžeńı podle kap. 15.03.2 a při použit́ı standardńıho
uspořádáńı plachtov́ı nesmı́ být klopný moment zp̊usobený tlakem větru tak velký, aby úhel náklonu
překročil 20◦. Zároveň

a) se pro výpočet použije konstantńı tlak větru 0,07 kN/m2;

b) zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost muśı být nejméně 100 mm a

c) zbývaj́ıćı volný bok nesmı́ být záporný.

15a.03.3 Vyrovnávaćı rameno páky statického vratného momentu stability muśı

a) dosáhnout nejvyšš́ı hodnoty při úhlu náklonu 25◦ nebo v́ıce;

b) činit nejméně 200 mm při úhlu náklonu 30◦ nebo v́ıce;

c) být pozitivńı při úhlu náklonu do 60◦.

15a.03.4 Prostor pod křivkou vyrovnávaćıho ramena páky nesmı́ být menš́ı než

a) 0,055 mrad do 30◦;

b) 0,09 mrad do 40◦ nebo v úhlu, při němž se nechráněný otvor dostane pod hladinu vody, a
který je menš́ı než 40◦.

Mezi
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c) 30◦ a 40◦ nebo

d) 30◦ a úhlem, při němž se nechráněný otvor dostane pod hladinu vody, a který je menš́ı než
40◦ nesmı́ být tento prostor menš́ı než 0,03 mrad.

15a.04. Požadavky na stavbu lodi a strojńı zař́ızeńı

15a.04.1 Odchylně od kap. 5.01.3 a kap. 9.01.3 muśı být zař́ızeńı navrženo pro stálé nakláněńı až
do 20◦.

15a.04.2 Odchylně od kap. 15.06.5 ṕısm. a) a kap. 15.06.9 ṕısm. b) lze v př́ıpadě osobńıch pla-
chetńıch lod́ı s délkou do 25 m povolit světlou š́ı̌rku méně než 800 mm u spojovaćıch chodeb a
schod̊u. Světlá š́ı̌rka však muśı být nejméně 600 mm.

15a.04.3 Odchylně od kap. 15.06.10 ṕısmena a) lze v určitých př́ıpadech povolit použit́ı
sńımatelného zábradĺı v mı́stech, kde je to nezbytné pro ovládáńı plachet.

15a.04.4 Ve smyslu kap. 15.07 se plachty považuj́ı za hlavńı pohonný systém.

15a.04.5 Odchylně od kap. 15.15.6 ṕısm. c) lze v prostoru pro cestuj́ıćı výšku spodńı hrany
otvoru dveř́ı sńıžit na 200 mm nad úrovńı podlahy. Po otevřeńı se muśı dveře samočinně zavř́ıt a
uzamknout.

15a.04.6 Může-li během plachtěńı vrtule běžet naprázdno, muśı být ohrožené části pohonného
systému chráněny před možným poškozeńım.

15a.05. Takeláž obecně

15a.05.1 Součásti takeláže muśı být uspořádány tak, aby se zamezilo nepř́ıpustnému třeńı.

15a.05.2 Pokud se použije jiný materiál než dřevo nebo zvláštńı typy takeláže, muśı tato kon-
strukce zajistit rovnocennou bezpečnost při rozměrech a pevnosti podle této kapitoly. K doložeńı
pevnosti

a) muśı být proveden výpočet pevnosti nebo

b) dostatečnou pevnost muśı potvrdit uznaná klasifikačńı společnost nebo

c) dimenzováńı muśı být založeno na postupech stanovených uznaným regulativńım rámcem
(např. Middendorf, Kusk-Jensen).

15a.06. Stěžně a lodńı kulatina obecně

15a.06.1 Všechna lodńı kulatina muśı být zhotovena z vysoce kvalitńıho materiálu.

15a.06.2 Dřevo pro stěžně muśı být

a) bez koncentraćı suk̊u;

b) bez bělového dřeva v rámci stanovených rozměr̊u;

c) pokud možno rovnovláknité;

d) pokud možno bez točitého r̊ustu.

15a.06.3 Je-li zvoleným druhem dřeva borovice bahenńı nebo oregonská borovice vyšš́ı jakosti,
lze pr̊uměry uvedené v tabulkách v kap. 15a.07 až 15a.12 zmenšit o 5 %.
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15a.06.4 Nepoužije-li se na stěžně, košové čnělky, ráhna, vratipně a př́ıd’ové čeleny dř́ıv́ı kulatého
pr̊uřezu, muśı mı́t toto dř́ıv́ı rovnocennou pevnost.

15a.06.5 Základy stěžň̊u, stěžňové tuleje a upevněńı na palubu, podlahové desky nebo k př́ıdi či
zádi muśı být zhotoveny tak, aby absorbovaly śıly, které na ně p̊usob́ı, nebo je přenášely na jiné
připojené části konstrukce.

15a.06.6 V závislosti na stabilitě plavidla a vněǰśıch silách, které na ně p̊usob́ı, a rovněž na
rozložeńı disponibilńı plochy plachet lze na základě rozměr̊u stanovených v kap. 15a.07 až 15a.12
povolit menš́ı pr̊uřezy lodńı kulatiny a př́ıpadně takeláže. K tomu je nutno doložit doklady podle
kap. 15a.05.2.

15a.06.7 Je-li doba kýváńı/kolébáńı plavidla v sekundách kratš́ı než tři čtvrtiny jeho š́ı̌rky v me-
trech, je nutno rozměry stanovené kap. 15a.07 až 15a.12 zvýšit. Je nutno předložit doklady podle
kap. 15a.05.2.

15a.06.8 V tabulkách uvedených v kap. 15a.07 až 15a.12 a 15a.14 se možné mezihodnoty inter-
poluj́ı.

15a.07. Zvláštńı ustanoveńı pro stěžně

15a.07.1 Dřevěné stěžně muśı splňovat tyto minimálńı požadavky:

--------------------------------------------------------------------

Délka (*) Průměr u paluby Průměr u stěžňového Průměr u stěžňové

(m) (cm) křı́že (cm) spojky (cm)

--------------------------------------------------------------------

10 20 17 15

11 22 17 15

12 24 19 17

13 26 21 18

14 28 23 19

15 30 25 21

16 32 26 22

17 34 28 23

18 36 29 24

19 39 31 25

20 41 33 26

21 43 34 28

22 44 35 29

23 46 37 30

24 49 39 32

25 51 41 33

--------------------------------------------------------------------

(*) Vzdálenost od stěžňového křı́že k palubě.

--------------------------------------------------------------------

Má-li stěžeň dvě ráhna, muśı se pr̊uměr zvýšit nejméně o 10 %.

Má-li stěžeň v́ıce než dvě ráhna, muśı se pr̊uměr zvýšit nejméně o 15 %. V př́ıpadě stěžň̊u
procházej́ıćıch palubou muśı pr̊uměr u paty stěžně činit nejméně 75 % pr̊uměru stěžně na úrovni
paluby.

15a.07.2 Kováńı stěžň̊u, pásy, stěžňové kř́ıže a spojky muśı být dostatečně pevně dimenzovány a
upevněny.
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15a.08. Zvláštńı ustanoveńı pro košové čnělky 15a.08.1 Dřevěné košové čnělky muśı splňovat tyto
minimálńı požadavky:

---------------------------------------------------------------------

Délka (*) Průměr u paty Průměr v polovině Průměr u kovánı́

(m) (cm) délky (cm) (**) (cm)

---------------------------------------------------------------------

4 8 7 6

5 10 9 7

6 13 11 8

7 14 13 10

8 16 15 11

9 18 16 13

10 20 18 15

11 23 20 16

12 25 22 17

13 26 24 18

14 28 25 20

15 31 27 21

---------------------------------------------------------------------

(*) Celková délka košové čnělky bez vrcholu stěžně.

(**) Průměr košové čnělky na úrovni kovánı́ vrcholu stěžně.

Jsou-li ke košové čnělce připojeny ráhnové plachty, zvyšuj́ı se rozměry uvedené v tabulce o 10 %.

15a.08.2 Přesah mezi košovou čnělkou a stěžněm muśı činit nejméně 10násobek požadovaného
pr̊uměru košové čnělky u paty.

15a.09. Zvláštńı požadavky na př́ıd’ové čeleny

15a.09.1 Dřevěné př́ıd’ové čeleny muśı splňovat tyto minimálńı požadavky:

----------------------------------------------------

Délka (*) Průměr u přı́dě Průměr v polovině délky

(m) (cm) (cm)

----------------------------------------------------

4 14,5 12,5

5 18 16

6 22 19

7 25 23

8 29 25

9 32 29

10 36 32

11 39 35

12 43 39

----------------------------------------------------

(*) Celková délka přı́d’ového čelenu.

----------------------------------------------------

15a.09.2 Část př́ıd’ového čelenu uvnitř paluby muśı mı́t délku rovnaj́ıćı se nejméně čtyřnásobku
pr̊uměru př́ıd’ového čelenu na př́ıdi.

118



15a.09.3 Pr̊uměr př́ıd’ového čelenu na jeho horńım konci muśı činit nejméně 60 % pr̊uměru čelenu
u př́ıdě.

15a.10. Zvláštńı požadavky na čelenńı čnělky

15a.10.1 Dřevěné čelenńı čnělky muśı splňovat tyto minimálńı požadavky:

---------------------------------------------------------

Délka (*) (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

---------------------------------------------------------

Průměr u přı́dě (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35

---------------------------------------------------------

(*) Celková délka čelennı́ čnělky.

15a.10.2 Pr̊uměr čelenńı čnělky na jej́ım horńım konci muśı hinit nejméně 60 % pr̊uměru u př́ıdě.

15a.11. Zvláštńı požadavky na hlavńı vratipně 15a.11.1 Dřevěné hlavńı vratipně muśı splňovat
tyto minimálńı požadavky:

-------------------------------------------------------------------

Délka (*) (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-------------------------------------------------------------------

Průměr (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27

-------------------------------------------------------------------

(*) Celková délka hlavnı́ho vratipně.

15a.11.2 Pr̊uměr u otočného čepu muśı činit nejméně 72 % pr̊uměru uvedeného v tabulce.

15a.11.3 Pr̊uměr u otěžového rohu muśı činit nejméně 85 % pr̊uměru uvedeného v tabulce.

15a.11.4 Měřeno od stěžně muśı být pr̊uměr největš́ı ve dvou třetinách délky.

15a.11.5 Pokud

a) je mezi hlavńım vratipněm a zadńım plachtovým lemem úhel menš́ı než 65◦ a hlavńı otěž je
připevněna na konci vratipně nebo

b) mı́sto uchyceńı otěže nelež́ı naproti otěžového rohu, komise může podle kap. 15a.05.2
požadovat větš́ı pr̊uměr.

15a.11.6 U plachet s plochou menš́ı než 50 m2 lze zmenšit pr̊uměry uvedené v tabulce.

15a.12. Zvláštńı ustanoveńı pro vratiráhna

15a.12.1 Dřevěná vratiráhna muśı splňovat tyto minimálńı požadavky:

-------------------------------------------------

Délka (*) (m) 4 5 6 7 8 9 10

-------------------------------------------------

Průměr (cm) 10 12 14 16 17 18 20

-------------------------------------------------

(*) Celková délka vratiráhna.
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15a.12.2 Nepodepřená délka vratiráhna nesmı́ být větš́ı než 75 %.

15a.12.3 Mez pevnosti v tahu paprskovitého úvazu muśı být přinejmenš́ım rovna 1,2násobku
meze pevnosti vtahu spouště konce ráhna.

15a.12.4 Vrcholový úhel paprskovitého úvazu muśı být nejvýše 60◦.

15a.12.5 Je-li odchylně od kap. 15a.12.4 vrcholový úhel paprskovitého úvazu větš́ı než 60◦, muśı
se pevnost v tahu upravit s ohledem na śıly, které p̊usob́ı v tomto př́ıpadě.

15a.12.6 U plachet s plochou menš́ı než 50 m2 mohou být menš́ı pr̊uměry, než jsou uvedeny
v tabulce.

15a.13. Obecná ustanoveńı pro pevnou a pohyblivou takeláž

15a.13.1 Pevná a pohyblivá takeláž muśı splňovat požadavky na pevnost stanovené v kap.
15a.14a15a.15.

15a.13.2 Spojeńı drátěných lan mohou mı́t podobu

a) spleteńı;

b) kompresńıch spojek nebo

c) zalévaćıch spojek.

Záplety muśı být omotané a konce muśı být zakončeny.

15a.13.3 Lanová oka muśı být opatřena očnicemi.

15a.13.4 Lana muśı být vedena tak, aby nepřekážela ve vstupech a na schodech.

15a.14. Zvláštńı ustanoveńı pro pevnou takeláž

15a.14.1 Předńı stěhy a úpony muśı splňovat tyto minimálńı požadavky:

-------------------------------------------------------------

Délka stěžně (*) (m) 11 12 13 14 15 16 17 18

-------------------------------------------------------------

Pevnost v tahu 160 172 185 200 220 244 269 294

přednı́ho stěhu (kN)

-------------------------------------------------------------

Pevnost v tahu 355 415 450 485 525 540 630 720

úponů (kN)

-------------------------------------------------------------

Počet kabelů a lan 3 3 3 3 3 3 4 4

úponů na jedné

straně

-------------------------------------------------------------

(*) Vzdálenost od stěžňového koše nebo stěžňového křı́že k palubě.

-------------------------------------------------------------
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15a.14.2 Parduny, košové čnělky, stěhy pro létavku, čelenńı čnělky a úpony př́ıd’ového čelenu
muśı splňovat tyto minimálńı požadavky:

----------------------------------------------------------------

Délka stěžně (*) (m) < 13 13 - 18 > 18

----------------------------------------------------------------

Pevnost v tahu 89 119 159

pardunu (kN)

----------------------------------------------------------------

Pevnost v tahu 89 119 159

košové čnělky (kN)

----------------------------------------------------------------

Délka košové čnělky < 6 6 - 8 > 8

(m)

----------------------------------------------------------------

Pevnost v tahu stěhu 58 89 119

pro létavku (kN)

----------------------------------------------------------------

Délka čelennı́ čnělky < 5 5 - 7 > 7

(m)

----------------------------------------------------------------

Pevnost v tahu úponů 58 89 119

přı́d’ového čelenu (kN)

----------------------------------------------------------------

(*) Vzdálenost od stěžňového koše nebo stěžňového křı́že k palubě.

15a.14.3 Konstrukce lan muśı být přednostně založena na druhu konstrukce lana 6 x 7 FE v tř́ıdě
pevnosti 1 550 N/mm2. Alternativně lze ve stejné tř́ıdě pevnosti použ́ıt typ konstrukce 6 x 36
SE nebo 6 x 19 FE. Vzhledem k vyšš́ı elasticitě typu konstrukce 6 x 19 je nutno zvýšit pevnosti
v tahu uvedené v tabulce o 10 %. Použit́ı r̊uzných konstrukćı lan je př́ıpustné, maj́ı-li srovnatelné
vlastnosti.

15a.14.4 Je-li použita pevná takeláž, pevnosti v tahu uvedené v tabulce je nutno zvýšit o 30 %.

15a.14.5 Pro takeláž lze použ́ıt pouze schválené vidlice, kulatá oka a svorńıky.

15a.14.6 Svorńıky, vidlice, kulatá oka a naṕınače muśı být možné řádně zajistit.

15a.14.7 Pevnost v tahu vodńıho stěhu muśı činit nejméně 1,2násobek pevnosti v tahu př́ıslušného
stěhu kosatky a létavky.

15a.14.8 U plavidel s objemovým výtlakem méně než 30 m3 může subjekt pověřený prohĺıdkami
povolit sńıžeńı pevnosti v tahu uvedené v této tabulce:

----------------------------------------------------

Výtlak vody děleno počtem stěžňů (m3) Snı́ženı́ (%)

----------------------------------------------------

> 20 až 30 20

10 až 20 35

< 10 60

----------------------------------------------------

15a.15. Zvláštńı ustanoveńı pro pohyblivou takeláž
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15a.15.1 Pro pohyblivou takeláž je nutno použ́ıt vláknová lana nebo lana z ocelových drát̊u.
Minimálńı pevnost v tahu a pr̊uměr pro pevnou takeláž muśı v poměru k ploše plachet splňovat
tyto minimálńı požadavky:

---------------------------------------- -----------------------------------------------

Druh pohyblivé takeláže Materiál lana Plocha plachet Minimálnı́ pevnost Průměr lana

(m2) v tahu (kN) (mm)

---------------------------------------- -----------------------------------------------

Spouště stěhové plachty Ocelový drát do 35 20 6

> 35 38 8

---------------------------------------------------------------

Vlákno (PP) Průměr lana nejméně 14 mm a jedna lanovnice

na každých započatých 25 m2

---------------------------------------- -----------------------------------------------

Spouště vratiplachty Ocelový drát do 50 20 6

Spouště košové plachty

> 50 až 80 30 8

> 80 až 120 60 10

> 120 až 160 80 12

---------------------------------------------------------------

Vlákno (PP) Průměr lana nejméně 18 mm a jedna lanovnice

na každých započatých 30 m2

---------------------------------------- -----------------------------------------------

Otěže stěhové plachty Vlákno (PP) do 40 14

> 40 18

U ploch plachet většı́ch než 30 m2 musı́ mı́t otěž

podobu táhlice nebo ji musı́ být možné ovládat

pomocı́ navijáku

---------------------------------------- -----------------------------------------------

Otěže Ocelový drát < 100 60 10

vratiplachty/košové

plachty 100 až 150 85 12

> 150 116 14

U otěžı́ košových plachet jsou nezbytné pružné

spojovacı́ prvky.

---------------------------------------------------------------

Vlákno (PP) Průměr lana nejméně 18 mm a nejméně tři

lanovnice. Je-li plocha plachet většı́ než 60 m2,

jedna lanovnice

---------------------------------------- -----------------------------------------------

15a.15.2 Pohyblivá takeláž, která tvoř́ı součást stěhov́ı, muśı mı́t pevnost v tahu, která odpov́ıdá
pevnosti př́ıslušného stěhu nebo úpon̊u.

15a.15.3 Jsou-li použity jiné materiály než materiály uvedené v kap. 15a.15.1, muśı být dodrženy
hodnoty pevnosti uvedené v tabulce v kap. 15a.15.1. Vláknová lana z polyethylenu nelze použ́ıt.

15a.16. Kováńı a součásti takeláže
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15a.16.1

Jsou-li použita lana z ocelových drátů nebo vláknová

lana, průměr lanovnic (měřeno od středu lana ke středu lana)

musı́ splňovat tyto minimálnı́ požadavky:

--------------------------------------------------------

Ocelový drát (mm) 6 7 8 9 10 11 12

--------------------------------------------------------

Vlákno (mm) 16 18 20 22 24 26 28

--------------------------------------------------------

Lanovnice (mm) 100 110 120 130 145 155 165

--------------------------------------------------------

15a.16.2 Odchylně od kap. 15a.16.1 může být pr̊uměr lanovnic roven šestinásobku pr̊uměru oce-
lového drátu, pokud se ocelový drát nepohybuje přes lanovnice trvale.

15a.16.3 Pevnost v tahu kováńı (např. vidlic, kulatých ok, naṕınač̊u, destiček s otvory, svorńık̊u,
kroužk̊u a spojovaćıch článk̊u) muśı odpov́ıdat śıle pevnosti pevné nebo pohyblivé takeláže, která
je k nim připevněna.

15a.16.4 Upevněńı úchyt̊u stěh̊u a úpon muśı být navrženo s ohledem na śıly, které na ně p̊usob́ı.

15a.16.5 Ke každému oku lze připojit pouze jeden spojovaćı článek společně s př́ıslušným stěhem
nebo úponem.

15a.16.6 Kladky spoušt́ı a výložných lan muśı být bezpečně upevněny na stěžeň a otočné paprs-
kovité úvazy použ́ıvané za t́ımto účelem muśı být v dobrém stavu.

15a.16.7 Upevněńı svorńık̊u s okem, oporek, ov́ıjećıch trn̊u a stěžňových lavic muśı být navrženo
s ohledem na śıly, které na ně p̊usob́ı.

15a.17. Plachty

15a.17.1 Je nutno zajistit, aby se plachty daly svinout jednoduše, rychle a bezpečně.

15a.17.2 Plocha plachet muśı odpov́ıdat typu plavidla a výtlaku plavidla.

15a.18. Výstroj

15a.18.1 Plavidla, která jsou vybavena čelenńı čnělkou nebo př́ıd’ovým čeleném, muśı mı́t kosat-
kovou śıt’ a přiměřený počet vhodných uṕınadel a naṕınaćıch zař́ızeńı.

15a.18.2 Od zař́ızeńı podle kap. 15.18.1 lze upustit, je-li čelenńı čnělka nebo př́ıd’ový čelen opatřen
ručńım úvazkem a šlapnićı přiměřeně dimenzovanou pro připojeńı bezpečnostńıho pásu, který se
muśı nacházet na plavidle.

15a.18.3 Pro práci v takeláži muśı být k dispozici stolice pro lod’mistra.

15a.19. Zkoušky

15a.19.1 Takeláž je kontrolována každého 2,5 roku. Zkouška muśı zahrnovat nejméně

a) plachty, včetně plachtových lemů, otěžových roh̊u a ok ke kasáńı;

b) stav stěžň̊u a lodńı kulatiny;

c) stav pevné a pohyblivé takeláže včetně spojeńı drátěných lan;

d) zař́ızeńı k rychlému a bezpečnému svinut́ı plachet;
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e) bezpečné upevněńı kladek spoušt́ı a výložných lan;

f) upevněńı stěžňových tulej̊u a daľśıch upevňovaćıch bod̊u pevné a pohyblivé takeláže, které
jsou připojeny k plavidlu;

g) navijáky k ovládáńı plachet;

h) ostatńı zař́ızeńı za účelem plachtěńı, např. bočńı ploutve a zař́ızeńı k jejich ovládáńı;

i) opatřeńı, kterými se zamezuje třeńı lodńı kulatiny, pevné a pohyblivé takeláže a plachet;

j) zař́ızeńı podle kap. 15a.18.

15a.19.2 Část dřevěného stěžně, která procháźı palubou a která se nacháźı pod palubou, se muśı
kontrolovat v intervalech, které stanov́ı subjekt pověřený prohĺıdkami, nejpozději však při každé
pravidelné prohĺıdce. K tomuto účelu se stěžeň muśı vytáhnout.

15a.19.3 Na plavidle se muśı nacházet osvědčeńı o posledńı prohĺıdce provedené podle kap.
15a.19.1, vystavené subjektem pověřeným prohĺıdkami nebo subjektem pověřeným prohĺıdkami
z jiného členského státu Evropské unie, uvedeńım data a s podpisem.

KAPITOLA 16
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PLAVIDLA, KTERÁ JSOU URČENA K POUŽIT́I JAKO
SOUČÁST TLAČNÉ NEBO VLEČNÉ SESTAVY NEBO BOČNĚ SVÁZANÉ SESTAVY

16.01. Plavidla vhodná k tlačeńı

16.01.1 Plavidlo, které má být použito k tlačeńı, muśı být opatřeno vhodným tlačným zař́ızeńım.
Zař́ızeńı muśı být navrženo a vybaveno tak, aby

a) posádky mohly snadno a bezpečně přecházet na tlačené plavidlo, je-li připojeno spojovaćı
zař́ızeńı;

b) mohlo být zafixováno v pevné pozici vzhledem k připojenému plavidlu;

c) zabraňovalo vzájemnému pohybu mezi plavidly.

16.01.2 Jsou-li plavidla spojena lany, muśı být tlačný remorkér vybaven nejméně dvěma
speciálńımi navijáky nebo rovnocenným spojovaćım zař́ızeńım k naṕınáńı lan.

16.01.3 Spojovaćı zař́ızeńı muśı umožnit pevné spojeńı s tlačeným plavidlem. Pokud se se-
stavy skládaj́ı z tlačného remorkéru a pouze jednoho tlačeného plavidla, může spojovaćı zař́ızeńı
umožňovat ř́ızené kloubové spojeńı. Potřebné pohonné jednotky muśı snadno absorbovat śıly, které
maj́ı být přenášeny, a muśı být možné je snadno a bezpečně ovládat. Na tyto pohonné jednotky se
použij́ı obdobně kap. 5.02 až 5.04.

16.01.4 U tlačných remorkéru lze upustit od kolizńı přepážky podle kap. 2.03.1 ṕısm. a).

16.01.5 Při posuzováńı splněńı požadavk̊u této kapitoly je nutné postupovat podle ”Správńıho
pokynu č. 3”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla
na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.
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16.02. Plavidla, která mohou být tlačena

16.02.1 Na tlačné čluny bez kormidelńıho zař́ızeńı, obytných prostor, strojoven nebo kotelen se
nevztahuj́ı

a) kapitoly 4 až 6 a 12;

b) kap. 7.08.2 až 7.08.8, kap. 10.02 a kap. 10.05.1.

Jsou-li na tlačných člunech kormidelńı zař́ızeńı, obytné prostory, strojovny nebo kotelny, plat́ı
pro ně př́ıslušné požadavky této př́ılohy.

16.02.2 Pro člunové kontejnery, jejichž délka L nepřesahuje 40 m, dále plat́ı:

a) Od kolizńıch přepážek podle kap. 2.03.1 lze upustit, pokud jejich čelńı stěny prokazatelně
snesou 2,5násobné zat́ıžeńı, než je stanoveno pro kolizńı přepážky u plavidel vnitrozemské
plavby se stejným ponorem postavených podle požadavk̊u uznané klasifikačńı společnosti.

b) Odchylně od kap. 7.08.1 nemuśı být odděleńı dvojitého dna, která jsou obt́ıžně př́ıstupná,
odvodnitelná, pokud jejich objem nepřekračuje 5 % výtlaku vody člunového kontejneru při
největš́ım př́ıpustném ponoru naloženého plavidla.

16.02.3 Plavidla, která maj́ı být tlačena, muśı být vybavena spojovaćım zař́ızeńım, které zajǐst’uje
bezpečné připojeńı k druhému plavidlu.

16.03. Plavidla vhodná k pohonu bočně svázaných sestav

16.03.1 Plavidlo, které má vést bočně svázané sestavy, muśı být vybaveno pacholaty nebo rov-
nocenným zař́ızeńım, které podle počtu a uspořádáńı umožňuje bezpečné bočńı svázáńı plavidel.

16.04. Plavidla, která mohou být vedena v sestavách

16.04.1 Plavidlo, které má být vedeno v sestavách, muśı být vybaveno spojovaćım zař́ızeńım, pa-
cholaty nebo rovnocenným zař́ızeńım, které podle počtu a uspořádáńı umožňuje bezpečné připojeńı
k jinému plavidlu v sestavě.

16.05. Plavidla vhodná k vlečeńı

16.05.1 Plavidla určená k vlečeńı muśı splňovat tyto požadavky:

a) Vlečné zař́ızeńı muśı být uspořádáno tak, aby jeho použit́ı neohrozilo bezpečnost plavidla,
posádky nebo nákladu.

b) Remorkér a plavidlo určené k vlečeńı muśı být vybaveny vlečným hákem, který lze bezpečně
uvolnit z kormidelny; toto neplat́ı, pokud konstrukce nebo jiná zař́ızeńı bráńı převráceńı.

c) Vlečné zař́ızeńı se skládá z naviják̊u nebo vlečného háku. Vlečné zař́ızeńı muśı být umı́stěno
před rovinou vrtule. Tento požadavek se nevztahuje na plavidla, která jsou ř́ızena pohonnými
jednotkami jako kormidlovaćımi propelery nebo cykloidńımi (Voth-Schneider) propelery.

d) Odchylně od požadavk̊u ṕısmene c) postačuje u plavidel, která poskytuj́ı výhradně př́ıpřež,
vlečné zař́ızeńı jako pachole nebo jiné rovnocenné zař́ızeńı. Ṕısmeno b) se použije obdobně.

e) Hroźı-li nebezpeč́ı, že by se vlečná lana mohla zachytit na zádi plavidla, muśı být instalovány
deflektory se zachycovači lana.
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16.05.2 Plavidlo, jehož délka L přesahuje 86 m, nelze použ́ıt k vlečeńı směrem po proudu.

16.06. Zkušebńı plavby sestav

16.06.1 Aby tlačný remorkér nebo motorové plavidlo źıskaly povoleńı k vedeńı pevně svázané
sestavy, a za účelem zápisu do osvědčeńı plavidla se provedou zkušebńı plavby podle kap. 4.02
u sestavy v požadovaném tvaru nebo požadovaných tvarech, které jsou nejméně př́ıznivé. Sestava
muśı splnit požadavky stanovené v kap. 4.02 až 4.10. Během manévrováńı podle kapitoly 4 se
kontroluje, zda je zachováno pevné spojeńı všech plavidel v sestavě.

16.06.2 Jsou-li během zkušebńıch plaveb podle kap. 16.06.1 na plavidlech, která maj́ı být tlačena
nebo vedena bočně svázaná, zvláštńı zař́ızeńı, např. kormidelńı zař́ızeńı, pohonné jednotky nebo
manévrovaćı zař́ızeńı, nebo kloubové spojky za účelem splněńı požadavk̊u stanovených v kap. 4.02 až
4.10, zaṕı̌se se do osvědčeńı plavidla u plavidla vedoućıho sestavu: tvar sestavy, pozice, název a jed-
notné evropské identifikačńı č́ıslo (ENI) plavidel, která jsou vybavena těmito použitými zvláštńımi
zař́ızeńımi.

16.07. Zápisy v osvědčeńı plavidla

16.07.1 Má-li plavidlo vést sestavu nebo být v sestavě vedeno, zaṕı̌se se do osvědčeńı plavidla,
že splňuje př́ıslušné požadavky stanovené v kap. 16.01 až 16.06.

16.07.2 U vedoućıho plavidla se do osvědčeńı plavidla zaṕı̌śı tyto údaje:

a) schválené sestavy a tvary sestav;

b) druhy spojeńı;

c) největš́ı zjǐstěné spojovaćı śıly a

d) př́ıpadně nejmenš́ı pevnost v tahu spojovaćıch lan pro podélné spojeńı a rovněž počet ovinut́ı
lana.

KAPITOLA 17
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PLOVOUCÍ STROJE

17.01. Obecná ustanoveńı

17.01.1 Na konstrukci a vybaveńı plovoućıch stroj̊u se vztahuj́ı kapitoly 2, 6 až 14 a 16. Plo-
voućı stroje s vlastńım pohonem muśı splňovat rovněž požadavky kapitol 4 a 5. Pohonné jednotky
umožňuj́ıćı pouze plavbu na krátké vzdálenosti nepředstavuj́ı vlastńı pohonné prostředky.

17.02. Odchylky

17.02.1 Odchylně od kap. 17.01.1 lze postupovat v těchto př́ıpadech:

a) maximálńı hladiny akustického tlaku stanovené v kap. 12.02.5 druhé větě lze překročit, je-
li pracovńı zař́ızeńı plovoućıho stroje v provozu, pokud během provozu na plavidle nikdo
nenocuje;

b) výjimky lze udělit s ohledem na ostatńı požadavky týkaj́ıćı se konstrukce, pracovńıho zař́ızeńı
nebo výstroje, pokud je v každém jednotlivém př́ıpadě zajǐstěna rovnocenná bezpečnost.

c) Palivové nádrže pro motory mechanických pracovńıch zař́ızeńı na plovoućım zař́ızeńı nemuśı
tvořit ned́ılnou součást trupu nebo k němu být pevně uchycené. Lze použ́ıvat mobilńı nádrže,
pokud splňuj́ı následuj́ıćı podmı́nky:
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aa) Objem těchto nádrž́ı nesmı́ překročit 1 000 l.

bb) Tyto nádrže muśı umožňovat dostatečně pevné uchyceńı a ukostřeńı.

cc) Nádrže muśı být vyrobeny z oceli s dostatečnou tloušt’kou stěny a muśı se instalovat
na odkapávaćı vanu. Odkapávaćı vana muśı mı́t konstrukci zamezuj́ıćı úniku paliva a
znečǐstěńı vodńıch cest. Odkapávaćı vana může být prominuta, pokud jsou použity
nádrže s dvojitým pláštěm s ochranou proti úniku nebo výstražným únikovým systémem
a jsou plněny pouze automatickým př́ıvodńım ventilem. Tato ustanoveńı jsou považována
za splněná, jestliže byla konstrukce mobilńı nádrže certifikována a schválena podle
zvláštńıch předpis̊u platných.

Do osvědčeńı plavidla se o použit́ı mobilńıch nádrž́ı provede př́ıslušný záznam.

d) kap. 10.01.1 se nepoužije, pokud lze plovoućı stroje během provozu bezpečně ukotvit pomoćı
pracovńı kotvy nebo pilot. Plovoućı stroj s vlastńım pohonem muśı mı́t alespoň kotvu vyho-
vuj́ıćı požadavk̊um kap. 10.01.1, přičemž empirický koeficient k se považuje za roven 45 a pro
T se použije nejmenš́ı výška;

e) kap. 12.02.1 na dostatečné denńı osvětleńı, lze-li obytné prostory přiměřeně elektricky osvětlit.

17.02.3 Kromě toho plat́ı

a) pro kap. 7.08.2 druhou větu: drenážńı čerpadlo muśı mı́t strojńı pohon;

b) pro kap. 7.10.3: je-li pracovńı zař́ızeńı v provozu, nesmı́ hluk v mı́stě vzdáleném 25 m od
boku plovoućıho stroje překročit 65 dB(A). Měřeńı hluku se provád́ı dle ”Správńıho pokynu
č. 5”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na
vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.

c) pro kap. 10.03.1: vyžaduje se nejméně jeden daľśı přenosný haśıćı př́ıstroj, nacháźı-li se na
plavidle pracovńı zař́ızeńı, které neńı pevně připevněno k plavidlu;

d) pro kap. 14.02.2: kromě zař́ızeńı na zkapalněný plyn k domáćımu použit́ı smı́ být na plavi-
dle instalována i jiná zař́ızeńı na zkapalněný plyn. Tato zař́ızeńı a jejich př́ıslušenstv́ı muśı
splňovat požadavky na určené technické zař́ızeńı.

17.03. Požadavky na poplašný systém

17.03.1 Plovoućı stroj, na němž se během provozu nacházej́ı osoby, muśı být vybaven všeobecným
poplašným systémem. Poplašný signál muśı být zřetelně odlǐsitelný od ostatńıch signál̊u a v uby-
tovaćıch prostorech a na všech pracovǐst́ıch muśı být zajǐstěna hladina akustického tlaku, která je
nejméně o 5 dB(A) vyšš́ı než nejvyšš́ı lokálńı hladina akustického tlaku. Poplašný signál muśı být
ovladatelný z kormidelny a hlavńıch pracovǐst’. Měřeńı akustického tlaku se provád́ı dle ”Správńıho
pokynu č. 5”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla
na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.
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17.03.2 Pracovńı stroj muśı mı́t dostatečnou pevnost, aby vydržel zátěž, které je vystaven, a muśı
splňovat požadavky stanovené zvláštńım právńım předpisem10).

17.03.3 Stabilita (odolnost v̊uči převážeńı) a pevnost pracovńıho stroje a jeho upevněńı muśı být
takové, aby vydržely śıly vyplývaj́ıćı z jeho předpokládaného náklonu, sklonu a pohybu.

17.03.4 Zdvihaj́ı-li se břemena pomoćı zdvihaćıho zař́ızeńı, muśı být nejvyšš́ı povolené zat́ıžeńı
s ohledem na stabilitu a pevnost uvedeno viditelně na ceduĺıch na plavidle a na ovládaćıch
stanovǐst́ıch. Lze-li nosnost zvýšit připojeńım dodatečných plovák̊u, muśı být zřetelně uvedeny
př́ıpustné hodnoty jak při použit́ı těchto plovák̊u, tak i bez nich.

17.04. Zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost

17.04.1 Pro účely této kapitoly a odchylně od kap. 1.01 se zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost́ı
rozumı́ nejkratš́ı svislá vzdálenost mezi hladinou vody a nejnižš́ı část́ı plovoućıho stroje, nad ńıž
neńı stroj dále vodotěsný, přičemž se bere v úvahu sklon a náklon plynoućı z moment̊u uvedených
v kap. 17.07.4.

17.04.2 Zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost je podle kap. 17.07.1 u jakéhokoli otvoru odolného
v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um dostatečná, čińı-li nejméně 300 mm.

17.04.3 U otvoru, který neńı odolný v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um, muśı být
zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost nejméně 400 mm.

17.05. Zbývaj́ıćı volný bok

17.05.1 Pro účely této kapitoly a odchylně od kap. 1.01 se zbývaj́ıćım volným bokem rozumı́
nejkratš́ı svislá vzdálenost mezi hladinou vody a horńım okrajem paluby při zohledněńı sklonu a
náklonu plynoućıho z moment̊u uvedených v kap. 17.07.4.

17.05.2 Zbývaj́ıćı volný bok je podle kap. 17.07.1 dostatečný, čińı-li nejméně 300 mm.

17.05.3 Zbývaj́ıćı volný bok lze zmenšit, prokáže-li se, že jsou splněny požadavky kap. 17.08.

17.05.4 Odlǐsuje-li se tvar plováku podstatně od tvaru pontonu, např. v př́ıpadě válcových
plovák̊u, nebo má-li pr̊uřez plováku v́ıce než čtyři strany, může subjekt pověřený prohĺıdkami
požadovat nebo povolit zbývaj́ıćı volný bok, který se lǐśı od kap. 17.05.2. To plat́ı rovněž pro
plovoućı stroje s v́ıce plováky.

17.06. Zkouška stability

17.06.1 Potvrzeńı stability podle kap. 17.07 a 17.08 se muśı zakládat na řádně provedené zkoušce
stability.

17.06.2 Nelze-li během zkoušky stability dosáhnout přiměřených úhl̊u náklonu nebo pokud by
zkouška stability znamenala nepřiměřené technické obt́ıže, lze ji nahradit výpočtem těžǐstě plavidla
a hmotnosti. Výsledek výpočtu hmotnosti se muśı zkontrolovat změřeńım ponoru a rozd́ıl nesmı́
překročit ± 5 %.

17.07. Potvrzeńı stability

17.07.1 Je nutno potvrdit, že s přihlédnut́ım k zat́ıžeńım, k nimž docháźı při provozu pracovńıho
zař́ızeńı a během plavby, zbývaj́ıćı volný bok a zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost jsou dostatečné.
Za t́ımto účelem nesmı́ překročit součet úhl̊u sklonu a náklonu 10◦ a dno plováku se nesmı́ vynořit.

17.07.2 Potvrzeńı stability zahrnuje tyto údaje a doklady:

a) výkresy v měř́ıtku plovák̊u a pracovńıho zař́ızeńı a podrobné údaje, které jsou nezbytné pro
potvrzeńı stability, např. obsah nádrž́ı, otvory umožňuj́ıćı př́ıstup dovnitř plavidla;
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b) hydrostatické údaje nebo křivky;

c) křivky vyrovnávaćıho ramena páky pro statickou stabilitu, vyžaduj́ı-li se podle kap. 17.07.5
nebo podle kap. 17.08;

d) popis provozńıch podmı́nek s odpov́ıdaj́ıćımi údaji o hmotnosti a těžǐsti, včetně nenaloženého
stavu a stavu zař́ızeńı, pokud jde o přepravu;

e) výpočet klopného, sklopného a vyrovnávaćıho momentu s údaji o úhlu sklonu a náklonu a
př́ıslušném zbývaj́ıćım volném boku a zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenosti;

f) shrnut́ı výsledk̊u výpočt̊u s uvedeńım mezńıch hodnot týkaj́ıćıch se provozu a největš́ıho
zat́ıžeńı.

17.07.3 Potvrzeńı stability se zakládá nejméně na těchto předpokladech týkaj́ıćıch se zat́ıžeńı:

a) hustota vytěženého materiál̊u u rypadel:

- ṕısek a štěrk: 1,5 t/m3,

- velmi mokrý ṕısek: 2,0 t/m3,

- zemina v pr̊uměru: 1,8 t/m3,

- směs ṕısku a vody v potrub́ıch: 1,3 t/m3;

b) u drapákových rypadel se hodnoty uvedené v ṕısmenu a) zvyšuj́ı o 15 %;

c) u hydraulických rypadel se uvažuje nejvyšš́ı nosnost.

17.07.4.1 Při potvrzeńı stability se berou v úvahu momenty plynoućı ze:

a) zat́ıžeńı;

b) nesouměrné konstrukce;

c) tlaku větru;

d) otáčeńı plovoućıho stroje s vlastńım pohonem během plavby;

e) př́ıpadného př́ıčného prouděńı;

f) zátěže a zásob;

g) zat́ıžeńı paluby a popř́ıpadě nákladu;

h) volných hladin kapalin;

i) setrvačných sil;

j) ostatńıch mechanických zař́ızeńı.

Momenty, které mohou p̊usobit současně, se sč́ıtaj́ı.
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17.07.4.2 Moment zp̊usobený tlakem větru se vypočte podle tohoto vzorce:

Mw = c× pw ×A (Iw +
T

2
) [kNm]

kde

c = koeficient odporu v závislosti na tvaru.
U rámových konstrukćı c = 1,2 a
u plnostěnných nosńık̊u c = 1,6. Obě hodnoty berou v úvahu nárazy větru. Za povrchovou
plochu vystavenou větru se považuje celá plocha uzavřená obrysem rámové konstrukce.

pw = specifický tlak větru; použije se jednotně hodnota 0,25 kN/m2;
A = bočńı plocha nad rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru v m2;
Iw = vzdálenost od středu bočńı plochy A k rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru v m.

17.07.4.3 K určeńı moment̊u zp̊usobených otáčeńım během plavby podle kap. 17.07.4.1 ṕısm. d)
u plovoućıho stroje s vlastńım pohonem se použije vzorec uvedený v kap. 15.03.6.

17.07.4.4 Moment zp̊usobený př́ıčným prouděńım podle kap. 17.07.4.1 ṕısm. e) se bere v úvahu
pouze u plovoućıho stroje, který je během provozu zakotven nebo připevněn např́ıč k proudu.

17.07.4.5 Při výpočtu moment̊u zp̊usobených kapalnou zátěž́ı a kapalnými zásobami podle kap.
17.07.4.1 ṕısm. f) se urč́ı z hlediska stability nejméně př́ıznivý stupeň naplněńı nádrže a př́ıslušný
moment se dosad́ı do výpočtu.

17.07.4.6 Moment zp̊usobený setrvačnými silami podle kap. 17.07.4.1 ṕısm. i) je nutno patřičně
zvážit, lze-li očekávat, že na stabilitu budou mı́t vliv pohyby břemene a pracovńıho zař́ızeńı.

17.07.5 Vyrovnávaćı momenty lze pro plováky se svislými bočńımi stěnami vypoč́ıtat podle vzorce

Ma = 10×D ×MG× sinϕ [kNm]

kde:

MG = metacentrická výška v m;
ϕ = úhel náklonu ve stupńıch

Tento vzorec se použije až do úhl̊u náklonu 10◦ nebo až do úhlu náklonu, který odpov́ıdá ponořeńı
okraje paluby nebo vynořeńı dna; rozhoduj́ıćı je nejmenš́ı úhel.

Vzorec lze u šikmých bočńıch stěn použ́ıt až do úhl̊u náklonu 5◦; plat́ı rovněž mezńı podmı́nky sta-
novené v kap. 17.07.3 a 17.07.4. Pokud zvláštńı tvar plováku(̊u) neumožňuje takovéto zjednodušeńı,
vyžaduj́ı se křivky ramena páky vratného momentu podle kap. 17.07.2 ṕısm. c).

17.08. Potvrzeńı stability při menš́ım zbývaj́ıćım volném boku

17.08.1 Použije-li se menš́ı zbývaj́ıćı volný bok podle kap. 17.05.3, je nutno pro všechny provozńı
podmı́nky prokázat, že

a) po opravách pro volné hladiny kapalin neńı metacentrická výška menš́ı než 0,15 m;

b) pro úhly náklonu mezi 0 a 30◦ je vyrovnávaćı rameno páky nejméně

h = 0, 30− 0, 28× ϕn [m]

ϕn je úhel náklonu, od něhož křivka ramena páky vratného momentu vykazuje záporné
hodnoty (rozsah stability); nesmı́ být menš́ı než 20◦ nebo 0,35 rad a do vzorce se
dosazuje nejvýše 30◦ nebo 0,52 rad, přičemž se pro použije radián(rad) (1◦ = 0,01745
rad);
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c) součet úhl̊u sklonu a náklonu nesmı́ přesáhnout 10◦;

d) je zachována zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost podle požadavk̊u článku 17.04;

e) je zachován zbývaj́ıćı volný bok nejméně 0,05 m;

f) pro úhly náklonu mezi 0 a 30◦ je zachováno zbývaj́ıćı rameno páky vratného momentu nejméně

h = 0, 20− 0, 23× ϕn [m]

přičemž je úhel náklonu, od něhož křivka vyrovnávaćıho ramena páky vykazuje záporné hod-
noty; do vzorce se dosazuje nejvýše 30◦ nebo 0,52 rad.

Zbývaj́ıćım ramenem páky vratného momentu se rozumı́ největš́ı rozd́ıl mezi 0◦ a 30◦ náklonu
mezi křivkou ramena páky vratného momentu a křivkou ramena páky klopného momentu. Pokud
se voda dostane k otvoru směřuj́ıćımu dovnitř plavidla při úhlu náklonu menš́ım než úhel náklonu
odpov́ıdaj́ıćı největš́ımu rozd́ılu mezi křivkami ramena páky, vezme se v úvahu rameno páky od-
pov́ıdaj́ıćı tomuto úhlu náklonu.

17.09. Nákladové značky a ponorové stupnice

17.09.1 Na plavidle muśı být provedeny nákladové značky a ponorové stupnice podle kap. 3.04 a
3.06.

17.10. Plovoućı stroj bez potvrzeńı stability

17.10.1 Od použit́ı kap. 17.04 až 17.08 lze upustit u plovoućıho stroje,

a) jehož pracovńı zař́ızeńı nemůže v žádném př́ıpadě změnit náklon nebo sklon tohoto stroje a

b) lze-li přiměřeně vyloučit posunut́ı těžǐstě a současně plat́ı podmı́nky uvedené v kap. 17.10.2.

17.10.2 U plovoućıho stroje podle kap. 17.10.1 muśı dále platit:

a) při největš́ım zat́ıžeńı muśı bezpečnostńı vzdálenost činit nejméně 300 mm a volný bok
nejméně 150 mm;

b) u otvor̊u, které nelze uzavř́ıt tak, aby byly odolné v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um,
muśı bezpečnostńı vzdálenost činit nejméně 500 mm.

KAPITOLA 18
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PLAVIDLA

18.01. Provozńı podmı́nky

18.01.1 Pracovńı plavidla, která jsou jako taková označena v osvědčeńı plavidla mohou plout
mimo oblast práce na vodńı cestě pouze v nenaloženém stavu. Do osvědčeńı plavidla se zaṕı̌se
omezeńı týkaj́ıćı se oblasti práce a úsek vodńı cesty, na němž může být plavidlo provozováno,
př́ıpadně také omezeńı týkaj́ıćı se doby praćı.

18.02. Uplatňováńı požadavk̊u této př́ılohy

18.02.1 Neńı-li v této kapitole uvedeno jinak, konstrukce a výstroj pracovńıch plavidel muśı být
v souladu s kapitolami 2 až 14 této př́ılohy.

18.03. Odchylky

18.03.1 Pro pracovńı plavidla jsou př́ıpustné následuj́ıćı odchylky od ustanoveńı této př́ılohy:
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a) Ustanoveńı kap. 2.03.1 se použij́ı obdobně.

b) Má-li plavidlo vlastńı pohon, použij́ı se obdobně kapitoly 4 a 5.

c) Kap. 10.02.2 ṕısm. a) a b) se použije obdobně.

d) Subjekt pověřený prohĺıdkami může udělit výjimky s ohledem na konstrukci, zař́ızeńı a
výstroj, je-li v každém jednotlivém př́ıpadě prokázána rovnocenná bezpečnost.

18.03.1 Lze upustit od splněńı požadavk̊u ustanoveńı:

a) kap. 7.08.2 až 7.08.8, neńı-li předepsaná posádka;

b) kap. 10.01.1 a 10.01.3, lze-li pracovńı plavidlo bezpečně ukotvit pomoćı pracovńıch kotev nebo
pilot. Pracovńı plavidla s vlastńım pohonem však muśı být vybavena nejméně jednou kotvou,
která splňuje požadavky stanovené v kap. 10.01 odst. 1, přičemž koeficient k se považuje za
roven 45 a pro T se použije nejmenš́ı výška;

c) kap. 10.02.1 ṕısm. c), nemá-li pracovńı plavidlo vlastńı pohon.

18.04. Bezpečnostńı vzdálenost a volný bok

18.04.1 Použ́ıvá-li se pracovńı plavidlo jako výsypný člun pro melioračńı práce nebo jako
zásobńıkový hopper, muśı bezpečnostńı vzdálenost mimo podpalubńı nákladový prostor činit
nejméně 300 mm a volný bok nejméně 150 mm. Menš́ı volný bok může být subjektem pověřeným
prohĺıdkami povolen, je-li výpočtem prokázáno, že stabilita je dostatečná pro náklad s hustotou
1,5 t/m3 a že se žádný bok paluby nedostane k hladině vody. Je nutno vźıt v úvahu účinek kapalného
nákladu.

18.04.2 Kap. 3.01 a 3.02 se použij́ı obdobně na pracovńı plavidla, která nejsou zahrnuta v kap.
18.04.1. Pro bezpečnostńı vzdálenost a volný bok mohou být stanoveny jiné hodnoty.

18.05. Lodńı čluny

18.05.1 Pracovńı plavidlo nemuśı mı́t lodńı člun, pokud

a) nemá vlastńı pohon nebo

b) lodńı člun je k dispozici v oblasti práce na vodńı cestě.

Tato odchylka se zaṕı̌se do osvědčeńı plavidla.

KAPITOLA 19
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH

VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNĚ 4

19.01. Uplatňováńı kapitoly 4

19.01.1 Odchylně od kap. 3.01.1. a 3.01.2 se bezpečnostńı vzdálenost u dveř́ı a otvor̊u kromě j́ıcn̊u
úložných prostor u plavidel, která jsou provozována na vnitrozemských vodńıch cestách v zóně 4,
snižuje takto:

a) u otvor̊u, jež lze uzavř́ıt tak, aby byly odolné v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um, na
150 mm;
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b) u otvor̊u, jež nelze uzavř́ıt tak, aby byly odolné v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um,
na 200 mm.

19.01.2 Odchylně od kap. 3.02 minimálńı volný bok plavidel provozovaných na vnitrozemských
vodńıch cestách v zóně 4 čińı 0 mm, je-li dodržena bezpečnostńı vzdálenost podle kap. 3.01.1.

KAPITOLA 20
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA REKREAČNÍ PLAVIDLA

20.01. Uplatňováńı požadavk̊u této př́ılohy

20.01.1 Rekreačńı plavidla muśı splňovat tyto požadavky:

a) kap. 2.01, kap. 2.02.1 ṕısm. a), kap. 2.02.2, kap. 2.03.1 ṕısm. a), kap. 2.03.6 a kap. 2.04.1;

b) kapitola 4;

c) kap. 5.01.1 a kap. 5.08;

d) kap. 6.01.1, kap. 6.01.2, kap. 6.02, kap. 6.03.1, kap. 6.03.2, kap. 6.04.1, kap. 6.05.2 a kap.
6.13, pokud je požadováno schváleńı uspořádańı kormidelny k ř́ızeńı plavidla jednou osobou
s pomoćı radaru;

e) kap. 7.01.1, 7.01.2, 7.02.1, 7.02.2, 7.03.1, 7.03.3, kap. 7.04, kap. 7.05.1 až 7.05.10, 7.05.13,
7.08.1, 7.08.2, 7.08.5, 7.08.7, 7.08.10, 7.09.1 a kap. 7.10;

f) obdobně kap. 9.01.1;

g) kap. 10.01.2, 10.01.3 a 10.01.5 až 10.01.14, kap. 10.02.1 ṕısm. a) až c), 10.02.2 ṕısm. a) a e) až
h), 10.03.1 ṕısm. a), b) a d) na plavidle se však muśı nacházet nejméně dva haśıćı př́ıstroje;
kap. 10.03.2 až 10.03.6, kap. 10.03a, kap. 10.03b, kap. 10.03c a kap. 10.05;

h) kapitola 13;

i) kapitola 14.

20.01.2 U rekreačńıch plavidel, na něž se vztahuje zvláštńı právńı předpis11), se prvńı prohĺıdka
a pravidelné prohĺıdky vztahuj́ı pouze na

a) kap. 5.08, je-li na plavidle instalován ukazatel rychlosti otáčeńı;

b) kap. 6.01.2, kap. 6.02, kap. 6.03.1 a kap. 6.13, pokud je požadováno schváleńı uspořádańı
kormidelny k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru;

c) kap. 7.01.2, 7.02.1, 7.03.3, 7.05.5, 7.08.2, kap. 7.10;

d) kap. 10.01. 2, 10.01.3, 10.01.6, 10.01.14, 10.02.1 ṕısm. b) a c), 10.02.2 ṕısm. a) a e) až h),
10.03.1 ṕısm. b) a d), 10.03.2 až 10.03.6, kap. 10.05;

e) kapitola 13;

f) z kapitoly 14:

aa) kap. 14.12;
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bb) kap. 14.13, přej́ımaćı zkouška po uvedeńı zař́ızeńı na zkapalněný plyn do provozu
se provád́ı v souladu s požadavky stanovené zvláštńım právńım předpisem, zpráva
o převzet́ı se předává Státńı plavebńı správě;

cc) kap. 14.14 a 14.15; zař́ızeńı na zkapalněný plyn muśı být v souladu s požadavky stano-
venými zvláštńım právńım předpisem;

dd) celá kapitola 14, je-li zař́ızeńı na zkapalněný plyn zabudováno po uvedeńı rekreačńıho
plavidla na trh.

KAPITOLA 21
STABILITA PLAVIDEL PŘEVÁŽEJ́ICÍCH KONTEJNERY

21.01. Obecná ustanoveńı

21.01.1 Kapitola 21 se vztahuje na plavidla určená pro převážeńı kontejner̊u ve v́ıce než dvou
vrstvách. Doklady o stabilitě muśı být zkontrolovány a řádně opatřeny otiskem hranatého raźıtka
subjektu pověřeného prohĺıdkami.

21.01.2 Doklady o stabilitě muśı v̊udci plavidla poskytnout srozumitelné informace o stabilitě
plavidla pro všechny podmı́nky zat́ıžeńı. Doklady o stabilitě muśı zahrnovat alespoň

a) údaje o př́ıpustných koeficientech stability, o př́ıpustných hodnotách KG nebo o př́ıpustných
výškách pro těžǐstě nákladu;

b) údaje o prostorech, které lze zaplnit zátěžovou vodou;

c) formuláře pro kontrolu stability;

d) návod k použit́ı nebo př́ıklad výpočtu pro v̊udce plavidla.

21.01.3 U plavidel, na nichž lze převážet kontejnery zajǐstěné i nezajǐstěné, se poskytnou sa-
mostatné výpočty pro potvrzeńı stability přepravy nezajǐstěných a zajǐstěných kontejnerových
náklad̊u.

21.01.4 Kontejnerový náklad se považuje za zajǐstěný pouze tehdy, pokud je každý jednotlivý
kontejner pevně upevněn k lodńımu trupu pomoćı vod́ıćıho zař́ızeńı nebo zajǐst’ovaćıho zař́ızeńı a
jeho poloha se během plavby nemůže změnit.

21.02. Mezńı podmı́nky pro zp̊usob výpočtu k potvrzeńı stability při přepravě nezajǐstěných
kontejner̊u

21.02.1 Všechny zp̊usoby výpočtu stability plavidla v př́ıpadě nezajǐstěných kontejner̊u muśı
vyhovovat těmto mezńım podmı́nkám:

a) Metacentrická výška MG nesmı́ být větš́ı než 1,00 m.

b) Při současném p̊usobeńı odstředivé śıly plynoućı z otáčeńı plavidla, tlaku větru a volných
hladin kapalin nesmı́ úhel náklonu překročit 5◦ a okraj paluby se nesmı́ ponořit.
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c) Klopné rameno páky zp̊usobené odstředivou silou plynoućı z otáčeńı plavidla se urč́ı podle
vzorce:

hKZ = CKZ × v2

LLW

×
(

KG− T ′

2

)

[m]

kde je:

CKZ parametr (CKZ = 0,04) [s2/m]
v nejvyšš́ı rychlost plavidla oproti vodě [m/s];

KG výška těžǐstě naloženého plavidla nad základnou [m];
T ′ ponor naloženého plavidla [m].

d) Klopné rameno páky zp̊usobené tlakem větru se urč́ı podle vzorce:

hKW = CKW × A′

D′
×
(

lW +
T ′

2

)

[m]

kde je:

CKW parametr (CKW = 0,025) [t/m2];
A′ bočńı plocha nad př́ıslušnou rovinou ponoru naloženého plavidla [m2];
D′ výtlak naloženého plavidla [t];
lW výška těžǐstě bočńı plochy A’ nad př́ıslušnou rovinou ponoru [m];
T ponor naloženého plavidla [m].

e) Klopné rameno páky zp̊usobené volnou hladinou dešt’ové a zbytkové vody v úložném prostoru
nebo dvojitém dnu se urč́ı podle vzorce:

hKfO =
CKfO

D′
×
∑

(b× l × (b− 0, 55×
√
b)) [m]

kde je:

CKfO parametr (CKfO = 0,015) [t/m2];
b š́ı̌rka dotyčného úložného prostoru nebo části úložného prostoru [m]

- části sběrných prostor s volnými hladinami kapalin vznikaj́ı vodotěsným podélným
nebo př́ıčným rozděleńım, které vytvář́ı samostatné úseky s volným pohybem vody;

l délka dotyčného úložného prostoru nebo úseku úložného prostoru [m];
D′ výtlak naloženého plavidla [t].

f) Pro každou podmı́nku zat́ıžeńı se bere v úvahu polovina zásob paliva a pitné vody.

21.02.2 Stabilita plavidla převážej́ıćıho nezajǐstěné kontejnery se považuje za dostatečnou, pokud
skutečnáKG nepřekračujeKGzul podle ńıže uvedeného vzorce.KGzul se vypočte pro r̊uzné výtlaky
zahrnuj́ıćı celý rozsah ponor̊u.

a)

KGzul =
KM + BWL

2×F
×
(

Z × Tm

2 − hkW − hKfO

)

BWL

2×F
× Z + 1

[m]

Hodnota BWL

2×F
nesmı́ být pro žádný výtlak menš́ı než 11,5 (11,5 = l/tan5◦).
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b) KGzul = KM − 1, 00[m]

Rozhoduj́ıćı je nižš́ı hodnota KGzul podle vzorce a) nebo b).

V těchto vzorćıch:

KGzul nejvyšš́ı př́ıpustná výška těžǐstě naloženého plavidla nad jeho základnou [m];

KM výška metacentra nad základnou [m] podle přibližného vzorce v kap. 22.02.3;
F př́ıslušný skutečný volný bok při ”L [m];
Z parametr pro odstředivou śılu zp̊usobenou otáčeńım

Z =
(0, 7× v)2

9, 81× 1, 25× LLWL

= 0, 04× v2

LLWL

[−]

V nejvyšš́ı rychlost plavidla proti odporu vody [m/s];
Tm př́ıslušný pr̊uměrný ponor [m];
hkW klopné rameno páky zp̊usobené bočńım tlakem větru podle kap. 22.02.1

ṕısm. d) [m];
hKfO součet klopných ramen páky zp̊usobených volnými hladinami kapalin

podle kap. 22.02.1 ṕısm. e) [m].

21.02.3 Přibližný vzorec pro KM

Nejsou-li k dispozici hydrostatické křivky, lze hodnotu KM pro výpočet podle kap. 21.02.2 a
kap. 21.03.2 určit pomoćı přibližného vzorce:

a) pro plavidla ve tvaru pontonu

KM =
B2

WL
(

12, 5− Tm

H

)

× Tm

+
Tm

2
[m]

b) pro ostatńı plavidla

KM =
B2

WL
(

12, 5− 1, 2× Tm

H

)

× Tm

+
Tm

2
[m]

21.03. Mezńı podmı́nky pro zp̊usob výpočtu k potvrzeńı stability při přepravě zajǐstěných kon-
tejner̊u

21.03.1 Všechny zp̊usoby výpočtu stability plavidla v př́ıpadě zajǐstěných kontejner̊u muśı vyho-
vovat těmto mezńım podmı́nkám:

a) Metacentrická výška GM nesmı́ být menš́ı než 0,50 m.

b) Při společném p̊usobeńı odstředivé śıly plynoućı z otáčeńı plavidla, tlaku větru a volných
hladin kapalin se žádný otvor v lodńım trupu nesmı́ ponořit.

c) Klopná ramena páky zp̊usobená odstředivou silou plynoućı z otáčeńı plavidla, tlakem větru
a volnými hladinami kapalin se vypočte podle vzorc̊u v kap. 21.02.1 ṕısm. c) až e).

d) Pro každou podmı́nku zat́ıžeńı se bere v úvahu polovina zásob paliva a pitné vody.
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21.03.2 Stabilita plavidla převážej́ıćıho zajǐstěné kontejnery se považuje za dostatečnou, pokud
skutečná KG nepřekračuje KGzul podle vzorce, který se vypočte pro r̊uzné výtlaky zahrnuj́ıćı celý
rozsah ponor̊u.

a)

KGzul =
KM − I −i

2×∀
×
(

1− 1, 15× F
F ′

)

+ 0, 75× BWL

F ′ ×
(

Z × Tm

2 − hKW − hKfO

)

0, 75× BWL

F ′ × Z + 1
[m]

Hodnota BWL

F ′ menš́ı než 6,6 a

hodnota I −i
2×∀

×
(

1− 1, 15× F
F ′

)

nesmı́ být pro žádný výtlak menš́ı než 0.

b)

KGzul = KM − 0, 50 [m]

Rozhoduj́ıćı je nižš́ı hodnota KGzul podle vzorce a) nebo b). Kromě výraz̊u definovaných
výše v těchto vzorćıch plat́ı:

I př́ıčný moment setrvačnosti oblasti vodorysky při Tm [m4], (přibližný vzorec
viz kap. 21.03.3);

i př́ıčný moment setrvačnosti oblasti vodorysky souběžné se základnou, při výšce

Tm =
2

3
F ′ [m4]

V výtlak vody plavidla při Tm [m3];
F ′ ideálńı volný bok

F ′ = H ′ − Tm [m]

nebo

F ′ =
a×BWL

2× b
[m]

rozhoduj́ıćı je nejnižš́ı hodnota;

a svislá vzdálenost mezi spodńı hranou otvoru, který se v př́ıpadě náklonu ponoř́ı
prvńı, a vodoryskou v rovné poloze plavidla [m];

b vzdálenost téhož otvoru od středu plavidla [m];
H ′ ideálńı bočńı výška

H ′ = H +
q

0, 9× L×BWL

[m]

q součet objemů palubńıch př́ıstřešk̊u, j́ıcn̊u, palubńıch mezinástaveb a jiných nástaveb
do výšky nejvýše 1,0 m nad H nebo do nejnižš́ıho otvoru ve zvažovaném objemu;
rozhoduj́ıćı je nejmenš́ı hodnota. Části objemů, které se nacházej́ı v rozsahu 0,05 L
od konc̊u plavidla, se neberou v úvahu [m3].
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21.03.3 Přibližný vzorec pro I

Nejsou-li k dispozici hydrostatické křivky, lze hodnotu př́ıčného momentu setrvačnosti I oblasti
vodorysky vypoč́ıtat podle přibližného vzorce:

a) pro plavidla ve tvaru pontonu

I =
B2

WL × ∀
(

12, 5− Tm

H

)

× Tm

[m4]

b) pro ostatńı plavidla

I =
B2

WL × ∀
(

12, 7− 1, 2× Tm

H

)

× Tm

[m4]

21.04. Postup posuzováńı stability na palubě

21.04.1 Postup posuzováńı stability na palubě lze zjistit z doklad̊u uvedených v kap. 21.01.2.

KAPITOLA 22
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PLAVIDLA DELŠÍ NEŽ 110 M

22.01. Prohĺıdky a stavebńı dozor

22.01.1 Ten kdo provád́ı technickou prohĺıdku provád́ı prohĺıdky již během fáze výstavby. Od
prohĺıdek během fáze výstavby lze upustit, je-li před zahájeńım stavby předloženo osvědčeńı, v němž
uznaná klasifikačńı společnost prohlašuje, že bude provádět stavebńı dohled.

22.02. Pevnost

22.02.1 Uznaná klasifikačńı společnost ověř́ı dostatečnou pevnost lodńıho trupu podle kap.
2.02.1.1 ṕısm. a) (podélnou, př́ıčnou a mı́stńı pevnost) a vystav́ı osvědčeńı.

22.03. Plovatelnost a stabilita

22.03.1 Kapitoly 22.03.2 až 22.03.10 se vztahuj́ı na plavidla deľśı než 110 m s výjimkou osobńıch
lod́ı.

22.03.2 Základńı hodnoty pro výpočet stability, hmotnost prázdného plavidla a těžǐstě se urč́ı
pomoćı naklápěćıho pokusu provedeného v souladu s př́ılohou I rezoluce IMO MSC 267 (85).

22.03.3 Žadatel může pomoćı výpočtu na základě metody ztráty vztlaku prokázat, že plovatelnost
a stabilita plavidla je v př́ıpadě zaplaveńı přiměřená. Všechny výpočty se provedou s neomezeným
klesáńım a sklonem plavidla. Dostatečnou plovatelnost a stabilitu plavidla v př́ıpadě zaplaveńı je
nutno prokázat s nákladem, který odpov́ıdá největš́ımu př́ıpustnému ponoru plavidla a je rov-
noměrně rozmı́stěn do všech podpalubńıch nákladových prostor, při plném naložeńı zásobami a
palivem. Výpočet pro př́ıpad nerovnoměrně rozmı́stěného nákladu je nutno provést pro nejméně
př́ıznivé podmı́nky zat́ıžeńı. Výpočet stability je nutno provést na plavidle. Za t́ımto účelem je
nutno na základě matematického výpočtu prokázat dostatečnou stabilitu v mezistupńıch zaplaveńı
(25 %, 50 % a 75 % konečného zaplaveńı a př́ıpadně ve fázi bezprostředně předcházej́ıćı př́ıčnou
rovnovážnou polohou) a v konečné fázi zaplaveńı za podmı́nek naložeńı uvedených výše.
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22.03.4 Pro narušený stav se berou v úvahu tyto předpoklady:

a) Rozsah poškozeńı boku
podélný: nejméně 0,10 L,
př́ıčný: 0,59 m,
svislý: ode dna směrem nahoru bez omezeńı.

b) Rozsah poškozeńı dna
podélný: nejméně 0,10 L,
př́ıčný: 3,00 m,
svislý: od základny 0,39 m směrem nahoru, vyjma odpadńı j́ımky.

c) Všechny přepážky v poškozeném prostoru se považuj́ı za poškozené, což znamená, že děleńı
je nutno zvolit tak, aby plavidlo bylo schopno plavby po zaplaveńı dvou či v́ıce přilehlých
odděleńı v podélném směru. Pro hlavńı strojovnu je nutno vźıt v úvahu pouze status 1
odděleńı, tj. koncové přepážky strojovny se považuj́ı za nepoškozené. Při poškozeńı dna se
považuj́ı za zaplavená také přilehlá odděleńı v př́ıčném směru.

d) Zaplavitelnost Předpokládá se zaplavitelnost 95 %. Pokud se výpočtem prokáže, že pr̊uměrná
zaplavitelnost určitého odděleńı je nižš́ı než 95 %, lze použ́ıt vypočtenou hodnotu.

Použité hodnoty nesmı́ být nižš́ı než

- strojovny a provozńı mı́stnosti: 85 %

- podpalubńı nákladové prostory: 70 %

- dvojitá dna, palivové nádrže, zátěžové nádrže atd. v závislosti na tom, považuj́ı-li se podle
své funkce u plavidla plovoućıho s největš́ım př́ıpustným ponorem za plné nebo prázdné: 0
nebo 95 %.

e) Výpočet účinku volné hladiny v mezistupńıch zaplaveńı muśı být založen na hrubé povrchové
ploše poškozených odděleńı.

22.03.5 Pro všechny mezistupně zaplaveńı podle kapitoly 22.03.3 muśı být splněna tato kritéria:

a) úhel náklonu ϕ v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplaveńı nesmı́ být větš́ı než 15◦

(5◦ v př́ıpadě nezajǐstěných kontejner̊u);

b) nad náklonem v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplaveńı muśı pozitivńı část křivky
vyrovnávaćıho ramena páky vykazovat hodnotu vyrovnávaćıho ramena páky GZ ≥ 0, 02 m
(0,03 m v př́ıpadě nezajǐstěných kontejner̊u), dokud nedojde k ponořeńı prvńıho nechráněného
otvoru, nebo dokud neńı dosaženo úhlu náklonu ϕ 27◦ (15◦ v př́ıpadě nezajǐstěných kontej-
ner̊u);

c) nevodotěsné otvory nesměj́ı být ponořeny, dokud nebylo dosaženo náklonu v rovnovážné po-
loze dotyčného mezistupně zaplaveńı.

22.03.6 Během konečného stupně zaplaveńı muśı být splněna tato kritéria:

a) spodńı hrana nevodotěsných otvor̊u (např. dveře, okna, vstupńı j́ıcny) nesmı́ být ńıže než 0,10
m nad vodoryskou v narušeném stavu;
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b) úhel náklonu ϕ v rovnovážné poloze nesmı́ být větš́ı než 12◦ (5◦ v př́ıpadě nezajǐstěných
kontejner̊u);

c) nad náklonem v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplaveńı muśı pozitivńı část křivky
vyrovnávaćıho ramena páky vykazovat hodnotu vyrovnávaćıho ramena páky GZ ≥ 0, 05 m
a prostor pod křivkou muśı dosáhnout nejméně 0,0065 m.rad, dokud nedojde k ponořeńı
prvńıho nechráněného otvoru, nebo dokud neńı dosaženo úhlu náklonu ϕ 27◦ (10◦ v př́ıpadě
nezajǐstěných kontejner̊u);

d) dojde-li k ponořeńı nevodotěsných otvor̊u před dosažeńım rovnovážné polohy, je nutno pro
účely výpočtu stability v narušeném stavu považovat prostory umožňuj́ıćı př́ıstup za zapla-
vené.

22.03.7 Existuj́ı-li otvory pro př́ıčné zaplaveńı, slouž́ıćı ke sńıžeńı nesouměrného zaplaveńı, muśı
být splněny tyto podmı́nky:

a) k výpočtu př́ıčného zaplaveńı se použije rezoluce IMO A.266 (VIII);

b) muśı fungovat samy;

c) nesmı́ být vybaveny uzav́ıraćım zař́ızeńım;

d) celková doba vyrovnáńı nesmı́ přesáhnout 15 minut.

22.03.8 Je-li možno otvory, jimiž by mohlo doj́ıt k dodatečnému zaplaveńı nepoškozených
odděleńı, uzavř́ıt vodotěsně, muśı být na uzav́ıraćıch zař́ızeńıch z obou stran umı́stěn snadno čitelný
pokyn:

”
Po pr̊uchodu ihned uzavř́ıt“.

22.03.9 Má se za to, že byl předložen d̊ukaz pomoćı výpočtu v souladu s kap. 22.03.3 až 22.03.7,
pokud je výsledek výpočt̊u stability v narušeném stavu podle části 9 předpis̊u přiložených k Ev-
ropské dohodě o mezinárodńı přepravě nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách (dále
jen

”
ADN“) kladný.

22.03.10 Je-li to nezbytné ke splněńı požadavk̊u kap. 22.03.3, stanov́ı se rovina největš́ıho
př́ıpustného ponoru znovu.

22.04. Dodatečné požadavky

22.04.1 Plavidla deľśı než 110 m muśı

a) být vybavena pohonným systémem s v́ıce vrtulemi, s nejméně dvěma nezávislými motory
stejného výkonu a př́ıd’ovým dokormidlovaćım zař́ızeńım, který se ovládá z kormidelny a který
je účinný i tehdy, neńı-li plavidlo naloženo, nebo mı́t pohonný systém s jednou vrtuĺı a př́ıd’ový
pohon ovládaný z kormidelny, s vlastńım napájeńım, který je účinný i tehdy, neńı-li plavidlo
naloženo, a který umožňuje, aby se plavidlo v př́ıpadě poruchy hlavńıho pohonného systému
pohybovalo vlastńım pohonem rychlost́ı nejméně 6,5 km/hod vzhledem k vodńı hladině tak,
že je schopné dosáhnout a udržet rychlost otáčeńı plavidla 20 ◦/min, což muśı být ověřeno
plavebńı zkouškou za podmı́nek podle kap. 4.03 a 4.04.;

b) být vybaveno systémem radarového ř́ızeńı spolu s ukazatelem rychlosti otáčeńı podle kap.
6.06.1;
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c) mı́t pevný drenážńı systém podle kap. 7.08;

d) splňovat požadavky kap. 23.09.1.1.

22.04.2 U plavidel, s výjimkou osobńıch lod́ı, deľśıch než 110 m, která kromě kap. 22.04.1

a) mohou být v př́ıpadě havárie oddělena v jedné třetině plavidla bez použit́ı těžkého vy-
prošt’ovaćıho zař́ızeńı, přičemž oddělené části plavidla jsou po odděleńı nadále schopny plavby;

b) maj́ı osvědčeńı, které se nacháźı na plavidle a které vystavila uznaná klasifikačńı společnost,
týkaj́ıćı se plovatelnosti, sklonu a stability samostatných část́ı plavidla s uvedeńım stavu
zat́ıžeńı, při jehož překročeńı nelze zajistit plovatelnost obou část́ı;

c) jsou postavena jako plavidla s dvojitým lodńım trupem v souladu s ADN, přičemž na plavidla
pro pevný náklad se vztahuj́ı odd́ıly 9.1.0.91 až 9.1.0.95 a na tankové lodě odstavec 9.3.2.11.7
a odd́ıly 9.3.2.13 až 9.3.2.15 nebo odstavec 9.3.3.11.7 a odd́ıly 9.3.3.13 až 9.3.3.15 části 9
ADN;

d) jsou vybavena pohonným systémem s v́ıce vrtulemi podle kap. 22.04.1 ṕısm. a) prvńı poloviny
věty;

se v bodě 52 osvědčeńı plavidla uvede, že splňuj́ı všechny požadavky ṕısmen a) až d).
Prokázáńı plovatelnosti, sklonu a stability oddělených část́ı plavidla podle ṕısmene b) muśı
být provedeno podle ”Správńıho pokynu č. 18”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Mi-
nimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2,
3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické
požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı
směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES,
směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU.

22.04.3 U osobńıch lod́ı deľśıch než 110 m, které kromě kap. 22.04.1

a) jsou postaveny nebo přestavěny na nejvyšš́ı tř́ıdu pod dohledem uznané klasifikačńı
společnosti, což muśı být potvrzeno osvědčeńım vystaveným klasifikačńı společnosti, přičemž
obnoveńı tř́ıdy neńı nutné;

b) bud’

maj́ı dvojité dno vysoké nejméně 600 mm a takové děleńı, aby se při zaplaveńı dvou
přilehlých vodotěsných odděleńı plavidlo neponořilo pod rovinu zbytkového výtlaku a
zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost z̊ustala 100 mm,

nebo

maj́ı dvojité dno vysoké nejméně 600 mm a dvojitý lodńı trup se vzdálenost́ı mezi bočńı
stěnou plavidla a podélnou přepážkou nejméně 800 mm;

c) jsou vybaveny pohonným systémem s v́ıce vrtulemi s nejméně dvěma nezávislými motory
stejného výkonu a systémem př́ıd’ového pohonu, který lze ovládat z kormidelny a který p̊usob́ı
v podélném i př́ıčném směru;

d) umožňuj́ı ovládáńı zád’ové kotvy př́ımo z kormidelny; se v bodě 52 osvědčeńı plavidla uvede,
že splňuj́ı všechny požadavky ṕısmen a) až d).
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22.05. Uplatňováńı výjimek

22.05.1 Na plavidla přestavěná na délku větš́ı než 110 m lze uplatňovat ustanoveńı kapitoly 24
této př́ılohy pouze na základě zvláštńıch doporučeńı Evropské komise.

KAPITOLA 22a
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA RYCHLÁ PLAVIDLA

22a.01. Obecná ustanoveńı

22a.01.1 Rychlá plavidla nesměj́ı být postavena jako kajutové osobńı lodě.

22a.01.2 Na rychlých plavidlech jsou zakázána tato zař́ızeńı:

a) zař́ızeńı vybavená knotovými hořáky podle kap. 13.02;

b) naftová kamna s odpařovaćımi hořáky podle kap. 13.03 a 13.04;

c) topná zař́ızeńı na tuhá paliva podle kap. 13.07;

d) zař́ızeńı na zkapalněný plyn podle kapitoly 14.

22a.02. Prohĺıdky a stavebńı dozor

22a.02.1 Rychlá plavidla muśı být postavena a klasifikována pod dohledem a podle předpis̊u
uznané klasifikačńı společnosti, která má zvláštńı předpisy pro rychlá plavidla. Tř́ıda muśı být
zachována.

22a.03. Uplatňováńı požadavk̊u této př́ılohy

22a.03.1 Bez ohledu na kap. 22a.03.2 se na rychlá plavidla vztahuj́ı kapitoly 2 až 15, a výjimkou
těchto:

a) kap. 2.04.6 a 2.04.2;

b) kap. 7.08.2 druhá věta;

c) kap. 11.02.4 druhá a třet́ı věta;

d) kap. 12.02.4 druhá věta;

e) kap. 15.06.3 ṕısm. a) druhá věta.

22a.03.2 Odchylně od kap. 15.02.9 a kap. 15.15.7 muśı být všechny dveře ve vodotěsných
přepážkách na dálkové ovládáńı.

22a.03.3 Odchylně od kap. 5.02.1 v př́ıpadě poruchy nebo nesprávné funkce pohonné jednotky
kormidelńıho stroje začne neprodleně fungovat druhá nezávislá pohonná jednotka kormidelńıho
stroje nebo ručńı pohon.

22a.04. Sedadla a bezpečnostńı pásy

22a.04.1 Pro nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch na plavidle muśı být k dispozici sedadla. Sedadla
muśı být opatřena bezpečnostńımi pásy. Od bezpečnostńıch pás̊u lze upustit, pokud je plavidlo
vybaveno vhodnou ochranou při nárazu, nebo pokud se nevyžaduj́ı podle kapitoly 4 části 6 Kodexu
pro rychlá plavidla (HSC Code) 2000.
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22a.05. Volný bok

22a.05.1 Odchylně od kap. 3.02 a 3.03 muśı být volný bok nejméně 500 mm.

22a.06. Plovatelnost, stabilita a děleńı

22a.06.1 Pro rychlá plavidla je nutno předložit dokumentaci pro

a) vlastnosti týkaj́ıćı se plovatelnosti a stability, které zajǐst’uj́ı bezpečnost plavidla při plavbě
s výtlakem, a to v neporušeném i narušeném stavu;

b) vlastnosti týkaj́ıćı se stability a stabilizačńı systémy, které zajǐst’uj́ı bezpečnost plavidla, je-li
provozováno s dynamickým vztlakem a v přechodné fázi;

c) vlastnosti týkaj́ıćı se stability při plavbě bez výtlaku a v přechodné fázi k bezpečnému
převedeńı plavidla do režimu výtlaku v př́ıpadě nesprávné funkce systému.

22a.07. Kormidelna

22a.07.1 Uspořádáńı

a) Odchylně od kap. 6.01.1 muśı být kormidelny uspořádány tak, aby kormidelńık a daľśı člen
posádky mohli kdykoli během plavby plnit své úkoly.

b) Ovládaćı stanovǐstě muśı být uspořádáno tak, aby na něm mohla být umı́stěna pracovǐstě
pro osoby uvedené v ṕısmenu a). Př́ıstroje k navigaci, manévrováńı, kontrole a komunikaci a
jiné d̊uležité ovládaćı prvky muśı být dostatečně bĺızko u sebe, aby daľśı člen posádky i v̊udce
plavidla mohli źıskávat potřebné informace a ovládat potřebné ovládaćı prvky a zař́ızeńı
vsedě. Ve všech př́ıpadech plat́ı tyto požadavky:

aa) ovládaćı stanovǐstě pro kormidelńıka muśı být uspořádáno tak, aby umožňovalo ř́ızeńı
plavidla jednou osobou s pomoćı radaru;

bb) druhý člen posádky muśı mı́t na svém pracovǐsti vlastńı (pomocnou) obrazovku radaru a
muśı být schopen zasáhnout ze svého stanovǐstě do přenosu informaćı a ovládáńı pohonu
plavidla.

c) Osoby uvedené v ṕısmenu a) muśı být schopné ovládat zař́ızeńı uvedená v ṕısmenu b) bez
zábran, a to i tehdy, jsou-li řádně nasazeny bezpečnostńı pásy.

22a.07.2 Neomezený výhled

a) Odchylně od kap. 6.02.2 nesmı́ být omezený výhled kormidelńıka vsedě před př́ıdi v́ıce než
jedna délka plavidla bez ohledu na zat́ıžeńı.

b) Odchylně od kap. 6.02.3 nesmı́ celkový výsek úsek̊u bez volného výhledu zepředu až k 22,5◦

směrem dozadu na každou stranu přesáhnout 20◦. Každý jednotlivý úsek bez volného výhledu
nesmı́ překročit 5◦. Přehledný úsek mezi dvěma úseky bez volného výhledu nesmı́ být menš́ı
než 10◦.

22a.07.3 Př́ıstroje

Př́ıstrojové desky pro obsluhu a kontrolu zař́ızeńı uvedených v kap. 22a.11 se muśı nacházet na
samostatných a zřetelně označených mı́stech v kormidelně. Totéž plat́ı př́ıpadně pro ovládaćı prvky
ke spouštěńı kolektivńıch záchranných prostředk̊u na vodu.
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22a.07.4 Osvětleńı

Pro oblasti nebo části zař́ızeńı, které muśı být během provozu osvětleny, se použije červené světlo.

22a.07.5 Okna

Je nutno zamezit odraz̊um. Muśı být použity prostředky, kterými se zameźı oslněńı slunečńım
světlem.

22a.07.6 Povrchové materiály

V kormidelně je nutno předej́ıt reflexńım povrchovým materiál̊um.

22a.08. Dodatečné vybaveńı

22a.08.1 Rychlá plavidla muśı mı́t toto dodatečné vybaveńı:

a) radarové zař́ızeńı a ukazatel rychlosti otáčeńı podle kap. 6.06.1;

b) snadno dostupné osobńı záchranné prostředky podle evropské normy EN 395:1998 pro nejvyšš́ı
př́ıpustný počet osob na plavidle.

22a.09. Uzavřené prostory

22a.09.1 Obecná ustanoveńı

Prostory př́ıstupné všem osobám a obytné prostory a př́ıslušné zař́ızeńı muśı být navrženo tak,
aby osoby, které je řádně použ́ıvaj́ı, neutrpěly zraněńı při běžném nebo nouzovém rozjezdu či zasta-
veńı nebo během manévrováńı při běžné plavbě a v př́ıpadě poruchy nebo nesprávného ovládáńı.

22a. 09.2 Komunikace

a) K informováńı cestuj́ıćıch o bezpečnostńıch opatřeńıch muśı být všechny osobńı lodě vybaveny
akustickými a vizuálńımi zař́ızeńımi, která mohou vidět a slyšet všichni cestuj́ıćı na plavidle.

b) Pomoćı zař́ızeńı popsaných v ṕısmenu a) může v̊udce plavidla dát pokyny cestuj́ıćım.

c) Všichni cestuj́ıćı maj́ı v bĺızkost́ı svých sedadel k dispozici pokyny pro př́ıpad nouzové situ-
ace, včetně plánu plavidla s označeńım všech východ̊u, únikových tras, nouzového zař́ızeńı,
záchranných prostředk̊u a návodu k použit́ı záchranné vesty.

22a.10. Východy a únikové trasy

22a10.1 Únikové a evakuačńı trasy muśı splňovat tyto požadavky:

a) muśı být zajǐstěn snadný, bezpečný a rychlý př́ıstup z ovládaćıho stanovǐstě do prostor̊u a
obytných prostor̊u, do nichž maj́ı př́ıstup cestuj́ıćı;

b) únikové trasy vedoućı k nouzovým východ̊um muśı být zřetelně a trvanlivě označeny;

c) všechny východy muśı být řádně označeny. Fungováńı otev́ıraćıho mechanismu muśı být
zřejmé zvenku i zevnitř;

d) únikové cesty a nouzové východy muśı mı́t vhodný bezpečnostńı naváděćı systém. Vhod-
nost bezpečnostńıho naváděćıho systému muśı být posuzována podle ”Správńıho pokynu
č. 21”uvedeném v dodatku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na
vnitrozemských vodńıch cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady
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2006/87/ES, kterou se stanov́ı technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS, ve zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES, směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU.

e) vedle východ̊u muśı být ponechán dostatečný prostor pro člena posádky.

22a.11. Požárńı ochrana a prevence

22a.11.1 Chodby, mı́stnosti a obytné prostory, které jsou př́ıstupné veřejnosti, a rovněž ku-
chyně a strojovny muśı být napojeny na vhodný systém požárńıho poplachu. Vhodnost systému
požárńıho poplachu muśı být posouzena podle ”Správńıho pokynu č. 17”uvedeném v dodatku
II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch cestách
zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı tech-
nické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve
zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES,
směrnice 2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU.

Požár a mı́sto jeho výskytu se zobrazuje automaticky na stanovǐsti trvale obsazeném posádkou.

22a.11.2 Strojovny muśı být vybaveny pevnou požárńı soustavou podle kap. 10.03b.

22a.11.3 Mı́stnosti a obytné prostory př́ıstupné veřejnosti a jejich únikové trasy muśı být vy-
baveny stabilńım sprinklerovým hasićım zař́ızeńım s tlakovou vodou podle kap. 10.03a. Použitou
vodu lze rychle odčerpat a odvést ven.

22a.12. Přechodná ustanoveńı

22a.12.1 Rychlá plavidla, která měla ke dni 31. března 2003 platné osvědčeńı plavidla, muśı
splňovat ńıže uvedená ustanoveńı této kapitoly:

a) kap. 22a.01, 22a.04, 22a.08, 22a.09, 22a.10, kap. 22a.11.l při obnoveńı platnosti osvědčeńı
plavidla;

b) ke dni 1. dubna 2013, kap. 22a.07.1, 22a.07.3, 22a.07.4, 22a.07.5 a 22a.07.6;

c) ke dni 1. ledna 2023 všechna ostatńı ustanoveńı.

KAPITOLA 23
VYBAVENÍ PLAVIDEL S OHLEDEM NA POSÁDKU

23.09. Vybaveńı plavidel

23.09.1 U motorových lod́ı, tlačných remorkéru, tlačných sestav a osobńıch lod́ı se zaṕı̌se do
osvědčeńı plavidla v bodě 47, zda jsou či nejsou dodrženy kap. 23.09.1.1 nebo 23.09.1.2. Při po-
suzováńı splněńı standard̊u S1 a S2 se postupuje dle ”Správńıho pokynu č. 20”uvedeném v do-
datku II k př́ıloze II ”Minimálńı technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodńıch
cestách zón 1, 2, 3 a 4”směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanov́ı
technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve
zněńı směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a
směrnice 2008/126/ES.
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23.09.1.1 Standard S1

a) Pohonné systémy jsou uspořádány tak, aby z ovládaćıho stanovǐstě bylo možné měnit rych-
lost plavidla a obrátit orientaci tahu vrtule. Pomocné motory potřebné pro provoz je možné
zapnout a vypnout z ovládaćıho stanovǐstě, pokud k tomu nedocháźı samočinně nebo pokud
motory neběž́ı během plavby nepřetržitě.

b) Pro indikaci hodnot mimo rozsah pro bezpečný provoz

- teploty chlad́ıćı vody hlavńıch motor̊u,

- tlaku mazaćıho oleje u hlavńıch motor̊u a převodovek,

- tlaku oleje a vzduchu reverzńıch jednotek hlavńıch motor̊u, reverzačńıch převodovek nebo
propeler̊u,

- stav̊u hladiny sběrných prostor v hlavńı strojovně
je zajǐstěno sledováńı uvedených veličin pomoćı př́ıstroj̊u, které v př́ıpadě nesprávné funkce
spust́ı v kormidelně akustické a vizuálńı signály. Akustické poplašné signály lze sloučit do
jednoho akustického výstražného zař́ızeńı. Jakmile je porucha rozeznána, je možné je vypnout.
Vizuálńı poplašné signály lze vypnout teprve po odstraněńı poruch, kv̊uli nimž byly spuštěny.

c) K př́ıvodu paliva a chlazeńı hlavńıho motoru docháźı samočinně.

d) Kormidelńı zař́ızeńı je ovladatelné jednou osobou, a to i při největš́ım ponoru, bez vynaložeńı
zvláštńı śıly.

e) Z ovládaćıho stanovǐstě je možné dát vizuálńı a akustické signály vyžadované předpisy vnit-
rostátńıch nebo mezinárodńıch plavebńıch orgán̊u.

f) Neexistuje-li př́ımé spojeńı mezi ovládaćım stanovǐstěm a př́ıd́ı, zád́ı, obytnými prostorami
a strojovnami, je plavidlo vybaveno hlasovým komunikačńım systémem. Pro komunikaci se
strojovnami může mı́t podobu vizuálńıho nebo akustického signálu.

g) Předepsaný lodńı člun může spustit na vodu jeden člen posádky sám a v přiměřené době.

h) Plavidlo je vybaveno světlometem, který lze ovládat z ovládaćıho stanovǐstě.

i) K ovládáńı klik a podobných otočných součást́ı zdvihaćıch zař́ızeńı neńı zapotřeb́ı větš́ı śıla
než 160 N.

j) Vlečné navijáky zapsané v osvědčeńı plavidla maj́ı strojńı pohon.

k) Drenážńı čerpadla a čerpadla k umýváńı podlahy maj́ı strojńı pohon.

l) Hlavńı ř́ıd́ıćı jednotky a kontrolńı př́ıstroje jsou uspořádány ergonomicky.

m) Zař́ızeńı podle kap. 5.01.1 lze ovládat dálkově z ovládaćıho stanovǐstě.

23.09.1.2 Standard S2

a) Pro motorové lodě pluj́ıćı samostatně: standard S1 a dodatečně vybaveńı př́ıd’ovým dokor-
midlovaćım zař́ızeńım, který lze ovládat z ovládaćıho stanovǐstě.

b) Pro motorové lodě, které vedou bočně svázané sestavy: standard S1 a dodatečně vybaveńı
př́ıd’ovým dokormidlovaćım zař́ızeńım, který lze ovládat z ovládaćıho stanovǐstě.
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c) Pro motorové lodě vedoućı tlačné sestavy složené z motorové lodě a plavidel vpředu: stan-
dard S1 a dodatečně vybaveńı hydraulicky nebo elektricky ovládanými spojovaćımi navijáky.
Toto zař́ızeńı se však nevyžaduje, je-li plavidlo v čele tlačné sestavy vybaveno př́ıd’ovým
dokormidlovaćım zař́ızeńım, který lze ovládat z ovládaćıho stanovǐstě tlačné motorové lodě.

d) Pro tlačné remorkéry vedoućı tlačnou sestavu: standard S1 a dodatečně vybaveńı hydraulicky
nebo elektricky ovládanými spojovaćımi navijáky. Toto zař́ızeńı se však nevyžaduje, je-li pla-
vidlo v čele tlačné sestavy vybaveno př́ıd’ovým dokormidlovaćım zař́ızeńım, který lze ovládat
z ovládaćıho stanovǐstě tlačného remorkéru.

e) Pro osobńı lodě: standard S1 a dodatečně vybaveńı př́ıd’ovým dokormidlovaćım zař́ızeńım,
které lze ovládat z ovládaćıho stanovǐstě. Toto se však nevyžaduje, pokud pohonný systém a
kormidelńı zař́ızeńı osobńı lodě zaručuje rovnocennou manévrovatelnost

KAPITOLA 24
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.01. Přechodná ustanoveńı pro plavidla určená pro plavbu na Rýnu

24.01.1 Kap. 24.02 až 24.04 se vztahuj́ı pouze na plavidla, která prokazatelně byla vybavena k 30.
prosinci 2008 lodńı osvědčeńı podle nař́ızeńı o inspekci lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném ke
dni 31. prosince 1994, nebo kterým bylo uvedené osvědčeńı vystaveno později, pokud se ke dni 31.
prosince 1994 nacházela ve výstavbě nebo procházela přestavbou.

24.01.2 Na plavidla určená pro plavbu na Rýnu, která nejsou zahrnuta v kap. 24.01.1, se vztahuje
kap. 24.06.

24.02. Odchylky pro plavidla, která jsou již v provozu

24.02.1 Aniž jsou dotčeny kap. 24.03 a 24.04, muśı plavidla, která nejsou v souladu s požadavky
této př́ılohy,

a) být upravena tak, aby vyhovovala těmto ustanoveńım podle přechodných ustanoveńı uve-
dených v kap. 24.02.2, a

b) až do úpravy být v souladu s nař́ızeńım o inspekci lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném ke
dni 31. prosince 1994.

24.02.2 Plavidla uvedená v kap. 24.01.1 muśı splňovat:

a) požadavky kap. 2.03.2 na obytné prostory, požadavky kap. 2.03.4, kap. 2.03.5, kap. 5.01.3 na
samostatné hydraulické nádrže podle kap. 5.02.1, kap. 5.02.2, kap. 5.03.2, kap. 5.05.1, kap.
5.07.2 ṕısm. a), kap. 6.02.6, kap. 6.03.7 a kap. 6.04.2, kap. 6.04.9 věta třet́ı a čtvrtá, kap.
6.09, kap. 7.02.1, kap. 7.03.2, kap. 7.03.3, kap. 7.05.3, kap. 7.05.4, kap. 7.05.6 věta třet́ı až
pátá, kap. 7.05.9 věta druhá, kap. 7.06, kap. 7.08.8, kap 7.08.9, kap. 7.09.2, kap. 9.01.2 ṕısm.
b), kap. 9.01.3, kap. 9.02.1 až 9.02.3, kap. 9.12.3 ṕısm. b), kap. 9.13, kap. 9.14.3 věty druhé,
kap. 9.15.2, kap. 9.15.10, kap. 10.01, kap. 10.05.2, kap. 11.10, kap. 11.11, kap. 15.01.1 ṕısm.
d), 15.08.4, 15.08.5, kap. 15.08.8, kap. 15.09.3, kap. 15.09.5 ṕısm. b) a c), kap. 15.09.5. ṕısm.
f), kap. 15.09.5 ṕısm. i), kap. 15.09.10, kap. 15.11.9, kap. 15.11.17, kap. 15.12.2 ṕısm. a), kap.
15.12.3 ṕısm. b) a c), kap. 15.12.6, kap. 15.12.7, kap. 15.12.8 ṕısm. b) až d), nejpozději při
vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2010;
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b) požadavky kap. 15.01.2 ṕısm. c) nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po
1. 1. 2010, toto ustanoveńı se nevztahuje na lodě s parńım strojem s kotlem na tuhá paliva;

c) požadavky kap. 6.04.3, neńı-li na plavidle kormidelna uzp̊usobená k ř́ızeńı plavidla jednou
osobou s pomoćı radaru, nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2010;

d) požadavky kap. 15.08.2 u osobńıch lod́ı s LWL méně než 40 m nebo pro nejvýše 75 osob, kap.
15.08.3 u výletńıch osobńıch lod́ı, kap. 15.11.9 na kajutových osobńıch lod́ıch bez stabilńıho
sprinklerového hasićıho zař́ızeńı s tlakovou vodou, kap. 15.11.17 u výletńıch osobńıch lod́ı,
kap. 15.15.4 a kap. 15.15.5 u osobńıch lod́ı s nejvyšš́ım př́ıpustným počtem cestuj́ıćıch 250
nebo s 50 l̊užky nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2010;

e) požadavky kap. 2.03.2 na bezpečnostńı zař́ızeńı, požadavky kap. 5.01.7 pro plavidla, jej́ıž kýl
byl položen před rokem 1996, kap. 5.06.1, kap. 5.08.1, kap. 6.02.3 věta druhá, kap. 7.01.3,
kap. 7.03.5, kap. 7.05.1, kap. 7.05.7 věta prvńı, kap. 7.07, kap. 7.10.3, kap. 9.05.4, kap. 9.12.2
ṕısm. d), kap. 9.19, kap. 9.16.3 věta druhá, kap. 10.04, kap. 11.12.2. až 11.12.6, kap. 11.12.8 až
11.12.10, kap. 15.02.10 ṕısm. c, kap. 15.06.6 ṕısm. c) na žádné únikové cesty přes kuchyně, kap.
15.06.7, kap. 15.07, kap. 15.08.6, kap. 15.10.2, kap. 15.10.3, kap. 15.10.4 ṕısm. f), kap. 15.10.4
ṕısm. i), 15.10.6.věta prvńı až čtvrtá, kap. 15.11.3, kap. 15.12.9 nejpozději při vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015;

f) požadavky kap. 15.10.4 u výletńıch lod́ı s LWL 25 m a méně nejpozději při vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015;

g) požadavky kap. 5.02.1, 5.03.1 na zdvojené ř́ıd́ıćı ventily u hydraulických pohonných jednotek
a samostatné potrub́ı pro druhou pohonnou jednotku u hydraulických pohonných jednotek,
kap. 5.03.3, kap. 5.03.5, kap. 11.02.4 věty prvńı a kap. 11.04.2, nejpozději při vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2020;

h) požadavky kap. 7.02.4, kap. 7.02.5 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla
po 1. 1. 2025;

i) požadavky kap. 2.04.6 u strojoven, které před rokem 1995 nebyly považovány za strojovny
podle kap. 1.01, nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2035;

j) požadavky kap. 2.03.1 ṕısm. a), kap. 4.06.1, kap. 5.01.1, kap. 5.02.3, 9.01.1, kap. 9.19, kap. 9.20,
kap. 10.03a, kap. 11.02.4 věty prvńı, kap. 11.05.1, kap. 11.05.4, kap. 11.06.2, kap. 11.07.1 věta
druhá, kap. 12.01.1, kap. 12.02.3, kap. 12,02,4, kap. 12.02.6, kap. 12.02.8, kap. 12.02.9, kap.
12.02.10, kap. 12.2.11, kap. 12.02.12 ṕısm. a) a b), kap. 12.02.13, kap. 12.03, kap. 12.04, kap.
12.05, kap 12.06, kap. 12.07.1 věta druhá, kap. 16.01.3 posledńı věta nejpozději při vystaveńı
nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2035;

k) požadavky kap. 16.01.2 u plavidel, jež byla schválena pro tlačeńı bez vhodného zajǐst’ovaćıho
zař́ızeńı před 1. 1. 1995 a požadavky kap. 6.04.2 u plavidel, jejichž kormidelna byla uspořádána
k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru a u nichž lze směru pohybu dosáhnout
př́ımo z kormidelny, požadavky kap. 20.01 u rekreačńıch plavidel postavených před 1. 1. 1995
nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2035;

l) požadavky kap. 2.03.7 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2041;
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m) požadavky kap. 7.05.13, kap. 15.02.2, kap. 15.02.15, kap. 15.03.7 a 15.03.8, kap. 15.03.9, kap.
15.03.10, kap. 5.03.13, kap. 15.05.2 ṕısm. a), kap. 15.05.2. ṕısm. b), kap. 15.06.1. ṕısm. a),
kap. 15.06.3 ṕısm. c) věta prvńı, kap. 15.06.3 ṕısm. f) věta prvńı, kap. 15.06.3 ṕısm. g), kap.
15.06.4 ṕısm. d), kap. 15.06.5, 15.06.6 ṕısm. b) a d), kap. 15.06.8, kap. 15.06.9, kap. 15.06.10
ṕısm. a) věta prvńı a druhá, kap. 15.06.10 ṕısm. b) věta druhá, kap. 15.06.13, kap. 15.06.14
věta prvńı, kap. 15.06.15, kap. 15.06.17 věta druhá, kap. 15.06.18, kap. 15.06.19, kap. 15.11.1,
kap. 15.11.2, kap. 15.11.4, kap. 15.11.5, kap. 15.11.6, kap. 15.11.7, kap. 15.11.8, kap. 15.11.10,
kap. 15.11.11, kap. 15.11.12, kap. 15.11.13, kap. 15.11.14, kap. 15.11.15, kap. 15.11.16, kap.
15.15.1 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045;

n) požadavky kap. 15.01.2 ṕısm. e) nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla
po 1. 1. 2045, toto ustanoveńı se použije pouze v př́ıpadě, že poplašné systémy jsou umı́stěny
podle kap. 15.15.8;

o) požadavky kap. 15.02.5 věta druhá u osobńıch lod́ı, jejichž kýl byl položen před 1. 1. 1996
nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045;

p) požadavky kap. 15.03.1 až 15.03.6 při zvýšeńı nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch,
požadavky kap. 15.06.3 ṕısm. c) věta druhá pro rozměr 0,7 m, požadavky kap. 15.14.1 u ka-
jutových osobńıch lod́ı s nejvýše 50 l̊užky a u výletńıch lod́ı, požadavky kap. 15.14.2 u kaju-
tových osobńıch lod́ı s nejvýše 50 l̊užky a u výletńıch lod́ı s nejvýše 50 cestuj́ıćımi nejpozději
při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045;

q) požadavky kap. 6.02.2 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2049;

r) požadavky kap. 2.04.3 věta druhá až čtvrtá, kap. 5.07.2 ṕısm. e), kap. 6.04.1, kap. 6.12.1, kap.
6.12.2, kap. 6.12.3, kap. 7.02.6, kap. 7.05.2, kap. 9.11.4, kap. 11.07.2 a 11.07.3, kap. 11.13, kap.
15.01.1 ṕısm. c), kap. 15.02.12, 15.06.6 ṕısm. c) na žádné únikové cesty přes strojovny, kap.
15.11.7a, kap. 17.03.1, kap. 17.03.4, kap. 17.04.2, kap. 17.04.3, kap. 17.09, kap. 15.12.1 ṕısm.
c) nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla;

s) požadavky kap. 6.03.7 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla, pokud kor-
midelna nebyla uspořádána k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru;

t) požadavky kap. 10.02.2 ṕısm. a) u prvńıho lana, které se na plavidlu vyměňuje nejpozději 1.
1. 2008, druhé a třet́ı lano nejpozději 1. 1. 2013,

u) požadavky kap. 11.04.1 u plavidel, jejichž š́ı̌rka přesahuje 7,30 m, nejpozději při vystaveńı
nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. lednu 2035,

v) požadavky kap. 15.03.9, kap. 17.05.2 a 17.05.3 po přestavbě plavidla,

x) požadavky kap. 10.02.1 druhé věty ṕısm. b), kap. 15.06.1 věty druhé a kap. 15.06.15 nejpozději
při obnoveńı osvědčeńı plavidla,

y) požadavky kap. 15.06.1 věty prvńı a kap. 15.06.15 na obestavěńı, která jsou součást́ı nástaveb
skládaj́ıćıch se zcela nebo zčásti z panoramatických tabuĺı, nejpozději při obnoveńı osvědčeńı
plavidla po 1. lednu 2045,

z) požadavky kap. 15.14.3 až kap. 15.14.5, pokud mezńı a kontrolńı hodnoty nepřesahuj́ı hodnoty
uvedené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 v́ıce než dvojnásobně, k palubńı čist́ırně odpadńıch
vod bylo vydáno osvědčeńı, které potvrzuje, že kapacitně odpov́ıdá obvyklému zat́ıžeńı na
palubě plavidla a byl zaveden systém nakládáńı s odpadńım kalem, který je vhodný vzhledem
k podmı́nkám provozováńı čist́ırny odpadńıch vod na palubě osobńı lodi.
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24.02.3 Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, př́ıslušné ustanoveńı kap.
24.02.2 se ve vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávaj́ıćı části za část se stejnou
technologíı nebo část stejného typu nepředstavuje výměnu podle předchoźı věty.

24.02.4 Plavidla uvedená v kap. 24.01.1 muśı splňovat požadavky kap. 10.03.1, kap. 10.03.2, kap.
10.03.4 při výměně, nejpozději 1. 1. 2010.

24.02.5 Plavidla uvedená v kap. 24.01.1 muśı splňovat požadavky kap. 11.05.2, kap. 11.05.3 od
vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla.

24.02.6 U osobńıch lod́ı, které byly vybaveny kolektivńımi záchrannými prostředky podle
kap. 15.09.5 před 1. 1. 2006 se tyto prostředky považuj́ı za alternativu k osobńım záchranným
prostředk̊um. U osobńıch lod́ı, které byly vybaveny kolektivńımi záchrannými prostředky podle
kap. 15.09.6 před 1. 1. 2006, se tyto prostředky považuj́ı za alternativu k osobńım záchranným
prostředk̊um až do vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2010.

24.02.7 Požárńı soustavy s CO2 instalované před 1. ř́ıjnem 1980 lze použ́ıvat do vydáńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. lednu 2035, pokud splňuj́ı požadavky čl. 7.03 odst. 5 nař́ızeńı
o inspekci lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném k 1. dubnu 1976.

24.02.8 Pevné požárńı soustavy s CO2 instalované v obdob́ı mezi 1. dubnem 1992 a 31. prosincem
1994 lze použ́ıvat do vydáńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. lednu 2035, splňuj́ı-li požadavky
čl. 7.03 odst. 5 nař́ızeńı o inspekci lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném ke dni 31. prosince 1994.

24.02.9 Doporučeńı Ústředńı komise pro plavbu na Rýně vydaná v obdob́ı mezi 1. dubnem 1992
a 31. prosincem 1994 s ohledem na čl. 7.03 odst. 5 nař́ızeńı o inspekci plavby na Rýnu ve zněńı
platném ke dni 31. prosince 1994 jsou platná až do vydáńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1.
lednu 2035.

24.02.10 Kap. 10.03b.2 ṕısm. a) se použije do vydáńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1.
lednu 2035 pouze tehdy, byla-li tato zař́ızeńı namontovaná na plavidlech, jejichž kýl byl položen po
1. ř́ıjnu 1992.

24.02.11 Navigačńı světla, jejich kryty, př́ıslušenstv́ı a světelné zdroje, které splňuj́ı požadavky
na barvu a intenzitu světla navigačńıch světel a požadavky nutné k povoleńı signálńıch světel pro
plavbu na Rýně ke dni 30. listopadu 2009, mohou být nadále použ́ıvány.

24.02.12 Zař́ızeńı pro radarovou navigaci, která byla schválena před 1. 1. 1990, mohou být in-
stalována a použ́ıvána až do vydáńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 31. 12. 2009, v každém
př́ıpadě nejpozději do 31. 12. 2011, pokud maj́ı platné osvědčeńı o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo
podle rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.02.13 Ukazatele rychlosti otáčeńı, které byly schváleny před 1. 1. 1990 a nainstalovány před
1. 1. 2000, mohou být instalovány a použ́ıvány až do vydáńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po
1. 1. 2015, pokud maj́ı platné osvědčeńı o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR
1989-II-35.

24.02.14 Zař́ızeńı pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčeńı, které byly schváleny dne 1.
1. 1990 nebo po tomto datu v souladu s minimálńımi požadavky a zkušebńımi podmı́nkami pro ra-
darová zař́ızeńı, použ́ıvaná k ř́ızeńı plavidla při plavbě po vnitrozemských vodńıch cestách na Rýně
a minimálńımi požadavky a zkušebńımi podmı́nkami pro ukazatele rychlosti otáčeńı, použ́ıvané při
plavbě po vnitrozemských vodńıch cestách na Rýně, mohou být i nadále instalovány a provozovány,
pokud maj́ı platné osvědčeńı o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.03. Odchylky pro plavidla, jejichž kýl byl položen ke dni 1. dubna 1976 nebo dř́ıve

24.03.1 Na plavidla podle kap. 24.01.1, jejichž kýl byl položen ke dni 1. dubna 1976 nebo dř́ıve,
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se kromě kap. 24.02 vztahuj́ı rovněž ustanoveńı kap. 24.03.2.

24.03.2 Plavidla uvedená v kap. 24.03.1 muśı splňovat:

a) požadavky kap. 6.01.2, kap. 7.10.2, kap. 9.01, kap. 9.03, kap. 9.06, kap. 9.10, kap. 9.11.2, kap.
9.12, kap. 9.14, kap. 9.15 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2015;

b) požadavky kap. 2.03.1 ṕısm. a), kap. 2.04.2, kap. nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı
osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2035;

c) požadavky kap. 15.02.5, kap. 15.02.6 věty prvńı, kap. 15.02.7 až 15.02.11, kap. 15.02.13, kap.
15.02.16, kap. 15.04, kap. 15.05, kap. 15.10.4, kap. 15.10.6 až 15.10.8, kap. 15.10.11 nejpozději
při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045,

d) požadavky kap. 6.05.2 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla.

24.03.3 Ustanoveńı kap. 24.03.2 se nevztahuje na plavidla, která jsou již v provozu, nejsou-li
dotyčné části měněny nebo přestavovány. Jsou-li stávaj́ıćı části nahrazovány náhradńımi součástmi
se stejnou technologíı nebo stejného typu, nepředstavuje to výměnu ve smyslu přechodných usta-
noveńı.

24.03.4 Plavidla uvedená v kap. 24.03.1 muśı splňovat požadavky kap. 2.04.7, kap. 3.01.2, kap.
3.02, kap. 3.03, kap. 7.08.3, kap. 7.08.4, kap. 12.02.5 v okamžiku vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı
plavidla po 1. 1. 2015.

24.03.5 Ustanoveńı kap. 15.11.3 se vztahuje na výletńı osobńı lodě, jejichž kýl byl položen ke dni
1. dubna 1976 nebo dř́ıve, do prvńıho vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045
s t́ım, že pouze barvy, laky, nátěry a jiné materiály použité na povrchových plochách obrácených
k únikovým cestám a jiné materiály k ošetřeńı povrch̊u obklad̊u muśı být ohnivzdorné a nesmı́
vznikat kouř nebo toxické výpary v nebezpečném rozsahu.

24.03.6 Ustanoveńı kap. 15.11.12 se vztahuje na výletńı osobńı lodě, jejichž kýl byl položen ke dni
1. dubna 1976 nebo dř́ıve s t́ım, že postačuje, pokud mı́sto schod̊u v podobě ocelové nosné konstrukce
jsou schody slouž́ıćı jako únikové cesty navrženy tak, aby v př́ıpadě požáru byly použitelné po
přibližně stejnou dobu jako schody v podobě ocelové nosné konstrukce.

24.04. Ostatńı odchylky

24.04.1 U plavidel, jejichž minimálńı volný bok byl stanoven podle článku 4.04 nař́ızeńı o inspekci
lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném ke dni 31. března 1983, může být na žádost vlastńıka volný
bok stanoven podle článku 4.03 nař́ızeńı o inspekci lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném ke dni
1. ledna 1995.

24.04.2 Plavidla, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 1983, nemuśı splňovat kapitolu 9, muśı
však splňovat alespoň kapitolu 6 nař́ızeńı o inspekci lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném ke dni
31. března 1983.

24.04.3 Ustanoveńı kap. 15.06 odst. 3 ṕısm. a) až e) a kap. 15.12 odst. 3 ṕısm. a) ohledně
ustanoveńı o délce hadice se vztahuj́ı pouze na plavidla, jejichž kýl byl položen po 30. zář́ı 1984, a
na přestavby dotyčných prostor nejpozději při prvńım vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla
po 1. lednu 2045.

24.04.4 Uplatňováńı ustanoveńı této kapitoly po uplynut́ı přechodných ustanoveńı nemuśı
být požadováno, je-li to z praktického hlediska obt́ıžné nebo je-li jejich uplatňováńı spojeno
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s nepřiměřeně vysokými náklady a za podmı́nky souhlasného stanoviska Evropské komise. Tyto
odchylky se muśı zapsat do osvědčeńı plavidla.

24.05. Odchylky pro plavidla, na něž se nevztahuje kap. 24.01

24.05.1 Nı́že uvedená ustanoveńı plat́ı

a) pro plavidla určená pro plavbu na Rýnu, jimž bylo prokazatelně vystaveno lodńı osvědčeńı
podle nař́ızeńı o inspekci lodńı plavby na Rýnu poprvé v obdob́ı mezi 1. lednem 1995 a 30.
prosincem 2008, pokud se ke dni 31. prosince 1994 nenacházela ve výstavbě nebo neprocházela
přestavbou;

b) pro plavidla určená pro plavbu na Rýnu, která prokazatelně obdržela jiné povoleńı k přepravě
v obdob́ı mezi 1. lednem 1995 a 30. prosincem 2008.

24.05.2 Použit́ı přechodných ustanoveńı pro plavidla podle kap. 24.05.1 je možné v př́ıpadě, že
tato plavidla jsou prokazatelně v souladu s nař́ızeńım o inspekci lodńı plavby po Rýnu, které bylo
v platnosti ke dni, k němuž jim bylo uděleno lodńı osvědčeńı nebo jiné povoleńı k přepravě.

24.05.3 Plavidla muśı být upravena tak, aby splňovala ustanoveńı, která vstouṕı v platnost po
prvńım uděleńı lodńıho osvědčeńı nebo jiného povoleńı k přepravě, v souladu s přechodnými usta-
noveńımi v ńıže uvedené tabulce.

24.05.4 Ustanoveńı kap. 24.04.4 se použij́ı obdobně.

24.05.5 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 10. 1999 muśı splňovat požadavky
kap. 2.03.7 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2041

24.05.6 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 4. 2003 muśı splňovat požadavky:

a) kap. 2.04.3 věty druhé nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2041;

b) kap. 7.02.4, kap. 7.02.6 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2025;

c) kap. 10.02.2 ṕısm. a) u prvńıho lana, které se na plavidle vyměňuje nejpozději 1. 1. 2008,
u druhého a třet́ıho lana do 1. 1. 2012

24.05.7 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 10. 2003 muśı splňovat požadavky:

a) kap. 2.04.3 věty třet́ı a čtvrté nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla;

b) kap. 10.04 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015;

c) kap. 10.05.2 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2010.
Záchranné vesty, které byly na plavidle ke dni 30. 9. 2003 lze použ́ıvat do vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2010.

24.05.8 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 4. 2007 muśı splňovat požadavky:

a) kap. 5.02.1, kap. 5.03.1 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2020;
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b) kap. 5.07.2 ṕısm. a), kap. 6.04.9 věta třet́ı a čtvrtá, kap. 7.03.3, kap. 6.04.3 neńı-li na plavi-
dle kormidelna uzp̊usobená k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru nejpozději při
vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2010;

c) kap. 7.02.5 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2025;

d) kap. 7.06, kap. 7.07 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045.

24.05.8 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 30. 12. 2008 muśı splňovat požadavky
kap. 6.02.2 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2020.

24.05.9 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 4. 2008 muśı splňovat požadavky
kap. 7.05.7 věty prvńı nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015.

24.05.10 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 4. 1999 muśı splňovat požadavky:

a) kap. 7.05.9 věty druhé nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2010;

b) kap. 7.05.13 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015.

24.05.11 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 4. 2002 muśı splňovat požadavky
kap. 10.03a nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2035.

24.05.12 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 10. 2002 muśı splňovat požadavky
kap. 11.13 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla.

24.05.13 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 1. 2006 muśı splňovat požadavky:

a) kap. 15.01.1 ṕısm. c), kap. 15.01.2 ṕısm. b), kap. 15.06.2, kap. 15.06.12, u výletńıch osobńıch
lod́ı požadavky kap. 15.08.3 ṕısm. c), kap. 15.08.7, kap. 15.08.9, kap. 15.09.1 věty prvńı, kap.
15.09.2, kap. 15.09.9, kap. 15.09.11, kap. 15.12.1 ṕısm. c), kap. 15.12.4, kap. 15.12.5, u výletńıch
lod́ı požadavky kap. 15.13 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla;

b) kap. 15.01.1 ṕısm. d), kap. 15.01.2 ṕısm. c), u osobńıch lod́ı s LWL méně než 40 m nebo pro
nejvýše 75 osob požadavky kap. 15.08.2, kap. 15.08.4, kap. 15.08.5, kap. 15.08.8, kap. 15.09.3,
kap. 15.09.5 ṕısm. b), c), f), i), kap. 15.09.10, kap. 15.09.12, kap. 15.12.2 ṕısm. a), kap. 15.12.6,
kap. 15.12.7, kap.15.12.8 ṕısm. b), kap. 15.12.8 ṕısm. d), u výletńıch osobńıch lod́ı požadavky
kap. 15.08.3 a kap. 15.11.17, kap. 15.15.8 na poplašné systémy, u kajutových osobńıch lod́ı
bez stabilńıho sprinklerového hasićıho zař́ızeńı s tlakovou vodou požadavky kap. 15.11.8,
u osobńıch lod́ı s nejvyšš́ım př́ıpustným počtem cestuj́ıćıch 250 nebo s 50 l̊užky požadavky
kap. 15.15.5 a kap. 15.15.6 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2010;

c) kap. 15.01.2 ṕısm. e) nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045.
Toto ustanoveńı se použije pouze v př́ıpadě, že jsou instalovány poplašné systémy podle kap.
15.15.8;

d) kap. 15.02.2, kap. 15.02.15, kap. 15.05.2 ṕısm. a), kap. 15.05.2 ṕısm. b), kap. 15.06.3 ṕısm. c)
prvńı věty, kap. 15.06.3 ṕısm. c) věty druhé pro rozměr 0,7 m, kap. 15.06.3 ṕısm. f) věty prvńı,
kap. 15.06.3 ṕısm. g), kap. 15.06.4 ṕısm. d), kap. 15.06.5, kap. 15.06.6. ṕısm. b), kap. 15.06.6.
ṕısm. d), kap. 15.06.8, kap. 150.6.9 ṕısm. a) až c), ṕısm. e) a posledńı věty, kap. 15.06.10
ṕısm. a) prvńı a druhé věty, kap. 150.6.10 ṕısm. b) věty druhé, kap. 15.26.13, kap. 15.06.14

153



věty prvńı, kap. 15.06.17 věty druhé, kap. 15.11.1, kap. 15.11.2, kap. 15.06.18, kap. 15.11.4,
kap. 15.11.5, kap. 15.11.5, kap. 15.11.6, kap. 15.11.7, kap. 15.11.8 ṕısm. a), kap. 15.11.8 ṕısm.
b), kap. 15.11.8 ṕısm. c) věty druhé, kap. 15.11.8 ṕısm. d), kap. 15.11.10, kap. 15.11.12, kap.
15.11.13,kap. 15.11.14, kap. 15.11.15, kap. 15.11.16, kap. 15.15.1, u osobńıch lod́ı, jejichž kýl
byl položen před 1. 1. 1996 požadavky kap. 15.02.5 věty druhé, u kajutových osobńıch lod́ı
s nejvýše 50 l̊užky a u výletńıch osobńıch lod́ı požadavky kap. 15.14.1, u kajutových osobńıch
lod́ı s nejvýše 50 l̊užky a u výletńıch osobńıch lod́ı s nejvýše 50 cestuj́ıćımi požadavky kap.
15.14.2, nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2045;

e) kap. 15.06.6 ṕısm. c) na žádné únikové cesty přes kuchyně, kap. 15.07, kap. 15.06.7, kap.
15.08.6, kap. 15.10.2, kap. 15.10.3, kap. 15.10.4 ṕısm. f), kap. 15.10.4 ṕısm. i), kap. 15.10.6
věty prvńı až čtvrté, kap. 15.11.3, u výletńıch lod́ı s LWL 25m nebo méně požadavky kap.
15.10.4 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015;

f) kap. 15.06.6 ṕısm. c) na žádné únikové cesty přes strojovny, nejpozději při vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2007;

g) kap. 15.12.9 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015. Toto
ustanoveńı neplat́ı pro osobńı lodě, jejichž kýl byl položen po 31. 12. 1995, jejichž trup je ze
dřeva, hlińıku nebo plastu a jejichž strojovny nejsou zhotoveny z materiálu podle kap. 2.04.3
a kap. 2.04.4,

h) kap. 15.03.1 až 15.03.6 při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. lednu 2045 a při
zvýšeńı největš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch.

i) požadavky kap. 15.03.9, po přestavbě plavidla.

24.05.14 Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, př́ıslušná ustanoveńı
kap. 24.05.5 až 24.05.13 se ve vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávaj́ıćı části
za část se stejnou technologíı nebo část stejného typu nepředstavuje výměnu podle předchoźı věty.

24.05.15 Pevné požárńı soustavy s CO2, které byly instalovány v obdob́ı mezi 1. lednem 1995 a
31. březnem 2003, jsou i nadále povoleny, pokud splňuj́ı čl. 10.03 odst. 5 nař́ızeńı o inspekci lodńı
plavby na Rýnu ve zněńı platném ke dni 31. března 2002.

24.05.16 Doporučeńı Ústředńı komise pro plavbu na Rýně vydaná v obdob́ı mezi 1. lednem 1995
a 31. březnem 2002 k čl. 10.03 odst. 5 nař́ızeńı o inspekci lodńı plavby na Rýnu ve zněńı platném
ke dni 31. března 2002 jsou i nadále platná do vystaveńı nebo do obnoveńı Osvědčeńı Společenstv́ı
po 1. 1. 2035.

24.05.17 Kap. 10.05.2 ṕısm. a) do vystaveńı nebo do obnoveńı Osvědčeńı Společenstv́ı po 1. lednu
2035 plat́ı pouze tehdy, byla-li tato zař́ızeńı instalována na plavidlech, jejichž kýl byl položen po 1.
ř́ıjnu 1992.

24.05.18 U osobńıch lod́ı, jimž bylo osvědčeńı vydáno před 1. lednem 2006 a které byly vybaveny
kolektivńımi záchrannými prostředky podle kap. 15.09.5 před 1. lednem 2006, se tyto prostředky
považuj́ı za alternativu k osobńım záchranným prostředk̊um.

24.05.19 U osobńıch lod́ı, jimž bylo osvědčeńı vydáno před 1. lednem 2006 a které byly vybaveny
kolektivńımi záchrannými prostředky podle kap. 15.09.6 před 1. lednem 2006, se tyto prostředky
považuj́ı za alternativu k osobńım záchranným prostředk̊um až do vystaveńı nebo do obnoveńı
Osvědčeńı Společenstv́ı po 1. lednu 2010.

24.05.20 Navigačńı světla, jejich kryty, př́ıslušenstv́ı a světelné zdroje, které splňuj́ı požadavky
na barvu a intenzitu světla navigačńıch světel a požadavky nutné k povoleńı signálńıch světel pro
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plavbu na Rýně ke dni 30. listopadu 2009, mohou být nadále použ́ıvány. Toto ustanoveńı plat́ı pro
plavidla s lodńım osvědčeńım nebo povoleńım k přepravě před 1. 12. 2013.

24.05.21 Zař́ızeńı pro radarovou navigaci, která byla schválena před 1. 1. 1990, mohou být in-
stalována a použ́ıvána až do vydáńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 31. 12. 2009, v každém
př́ıpadě nejpozději do 31. 12. 2011, pokud maj́ı platné osvědčeńı o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo
podle rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.05.22 Ukazatele rychlosti otáčeńı, které byly schváleny před 1. 1. 1990 a byly nainstalovány
před 1. 1. 2000, mohou být instalovány a použ́ıvány až do vydáńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla
po 1. 1. 2015, pokud maj́ı platné osvědčeńı o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR
1989-II-35.

24.05.23 Zař́ızeńı pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčeńı, které byly schváleny po
1. lednu 1990 v souladu s minimálńımi požadavky a zkušebńımi podmı́nkami pro radarová zař́ızeńı
použ́ıvaná k ř́ızeńı plavidla při plavbě po vnitrozemských vodńıch cestách na Rýně a minimálńımi
požadavky a zkušebńımi podmı́nkami pro ukazatele rychlosti otáčeńı použ́ıvané při plavbě po vni-
trozemských vodńıch cestách na Rýně, mohou být i nadále instalovány a provozovány, pokud maj́ı
platné osvědčeńı o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.05.24 Plavidla, jimž bylo osvědčeńı plavidla vydáno před 1. 12. 2013, muśı splňovat požadavky:

a) kap. 10.02.1 ṕısm. b) nejpozději při obnoveńı osvědčeńı plavidla,

b) kap. 11.12.2, kap. 11.12.4., kap. 11.12.5 a kap. 11.12.9 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı
osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2015,

c) kap. 11.02.4, kap. 11.04.2 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2020,

d) kap. 11.02.4 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2035,

e) kap. 15.03.7, kap. 15.03.8, kap. 15.03.9, kap. 15.03.10, kap. 15.03.11, kap. 15.03.13, kap. 15.06.1
věty prvńı, kap. 15.06.15 na obestavěńı, která jsou součást́ı nástaveb skládaj́ıćıch se zcela nebo
zčásti z panoramatických tabuĺı, nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla
po 1. 1. 2045,

f) kap. 15.06.1 věty druhé, kap. 15.06.15 na obestavěńı, kap. 15.11.7a nejpozději při vystaveńı
nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla a

g) kap. 15.14.3 až kap. 15.14.5, pokud mezńı a kontrolńı hodnoty nepřesahuj́ı hodnoty uve-
dené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 v́ıce než dvojnásobně, k palubńı čist́ırně odpadńıch vod
bylo vydáno osvědčeńı, které potvrzuje, že kapacitně odpov́ıdá obvyklému zat́ıžeńı na pa-
lubě plavidla a byl zaveden systém nakládáńı s odpadńım kalem, který je vhodný vzhledem
k podmı́nkám provozováńı čist́ırny odpadńıch vod na palubě osobńı lodi.

24.05.25 Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, př́ıslušná ustanoveńı
kap. 24.05.24 se ve vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávaj́ıćı části za část se
stejnou technologíı nebo část stejného typu nepředstavuje výměnu.

24.06. Přechodné ustanoveńı

24.06.1 Plavidlu, které po 31. březnu 2007 mělo platné osvědčeńı plavidla podle nař́ızeńı o in-
spekci lodńı plavby na Rýně, z̊ustane v platnosti již přidělené jedinečné evropské identifikačńı č́ıslo
plavidla, př́ıpadně doplněné počátečńı č́ıslićı ”0”.
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KAPITOLA 24a
DODATEČNÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA, KTERÁ NEJSOU
PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNĚ R

24a.01. Uplatňováńı přechodných ustanoveńı na plavidla, která jsou již v provozu, a platnost
předchoźıch osvědčeńı Společenstv́ı

24a.01.1 Kapitola 24a se vztahuje

a) na plavidla, pro něž bylo osvědčeńı plavidla vystaveno poprvé před 30. prosincem 2008, a

b) na plavidla, která źıskala jiné povoleńı k přepravě před 30. prosincem 2008, pokud nejsou
provozována na vnitrozemských vodńıch cestách v zóně R.

24a.02. Odchylky pro plavidla, která jsou již v provozu

24a.02.1 Aniž jsou dotčeny kap. 24a.03 a 24a.04, muśı být plavidla, která nejsou plně v sou-
ladu s požadavky této vyhlášky, upravena tak, aby byla v souladu s ustanoveńımi, která vstouṕı
v platnost po jejich prvńım vystaveńı osvědčeńı plavidla nebo jiné přepravńı licence v souladu
s přechodnými ustanoveńımi uvedenými v kap. 24a.02.2.

24a.02.2 Plavidla uvedená v kap. 24a.02.1 muśı splňovat požadavky:

a) kap. 2.03.1 ṕısm. a), kap. 12.02.10, kap. 12.02.11, kap. 12.02.12 ṕısm. a) a ṕısm. b), kap.
12.02.13, kap. 12.03, kap. 12.04, kap. 12.06, kap. 12.07.1 věty druhé, kap. 16.01.2, kap. 16.01.3
věty posledńı nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2049;

b) kap. 2.03.2, kap. 22a.03 na bezpečnostńı zař́ızeńı v obytných prostorech nejpozději při vysta-
veńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2024;

c) kap. 2.03.2, kap. 9.11.2, kap. 9.12.2 na bezpečnostńı zař́ızeńı nejpozději při vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2029;

d) kap. 3.01. nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2019;

e) kap. 7.04 kap. 12.05, nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla;

f) kap. 11.02.4 a kap. 11.04.2 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1.
2020,

g) kap. 11.04.1 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 1. 1. 2035, jde-li
o plavidla, jejichž š́ı̌rka přesahuje 7,30 m,

h) kap. 15.14.3 až kap. 15.14.5, pokud mezńı a kontrolńı hodnoty nepřesahuj́ı hodnoty uve-
dené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 v́ıce než dvojnásobně, k palubńı čist́ırně odpadńıch vod
bylo vydáno osvědčeńı, které potvrzuje, že kapacitně odpov́ıdá obvyklému zat́ıžeńı na pa-
lubě plavidla a byl zaveden systém nakládáńı s odpadńım kalem, který je vhodný vzhledem
k podmı́nkám provozováńı čist́ırny odpadńıch vod na palubě osobńı lodi.
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24a.02.2 Požadavky uvedené:

a) v kap. 24a.02.2 a a. v kap. 2.03.1, kap. 2.03.2, kap. 2.03.5, kap. 2.04.2, kap. 2.04.7, kap. 3.02,
kap. 5.01.3, kap. 6.01.2, kap. 6.05.2, kap. 6.12, kap. 7.01.3, kap. 7.05.13, kap. 7.08.2, kap.
7.08.3, kap. 7.08.4, kap. 7.08.5, kap. 7.08.6, kap. 7.08.7, kap. 7.10.2, kap. 9.01.2, kap. 9.01.3,
kap. 9.06, kap. 9.10, kap. 9.14.3, kap. 9.15, kap. 9.16.3, kap. 9.17.1

se nevztahuj́ı na plavidla, která jsou již v provozu, nejsou-li dotyčné části měněny nebo
přestavovány. Jsou-li stávaj́ıćı části nahrazovány náhradńımi součástmi se stejnou techno-
logíı nebo stejného typu, nepředstavuje to výměnu ve smyslu přechodných ustanoveńı.

24a.02.3 Navigačńı světla, jejich kryty, př́ıslušenstv́ı a světelné zdroje, jež splňuj́ı požadavky na
barvu a intenzitu světla navigačńıch světel a požadavky nutné k povoleńı signálńıch světel pro
plavbu na Rýně ke dni 30. listopadu 2009 nebo požadavky kap. 6.05 ve zněńı účinném dne 30.
listopadu 2009, mohou být nadále použ́ıvány.

24a.02.4 Systémy pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčeńı, které byly schváleny
a nainstalovány před 31. prosincem 2012, mohou být nadále instalovány a provozovány až do
vystaveńı nebo nahrazeńı osvědčeńı plavidla po 31. prosinci 2018. Tyto systémy muśı být zapsány
do osvědčeńı plavidla pod č́ıslem 52.

24a.02.5 Systémy pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčeńı, které byly schváleny po 1.
lednu 1990 v souladu s předpisy, týkaj́ıćımi se minimálńıch požadavk̊u a zkušebńıch podmı́nek pro
radarové navigačńı systémy pro plavbu na Rýně, a s předpisy, týkaj́ıćımi se minimálńıch požadavk̊u
a zkušebńıch podmı́nek pro ukazatele rychlosti otáčeńı použ́ıvané při plavbě na Rýně, mohou být i
nadále instalovány a provozovány za předpokladu, že maj́ı osvědčeńı o instalaci platné podle kap.
6.06.1 nebo rezoluce CCNR 1989-II-35.

24a.03. Odchylky pro plavidla, jejichž kýl byl položen před 1. lednem 1985

24a.03.1 Je-li bezpečnost plavidla a jeho posádky zajǐstěna jiným vhodným zp̊usobem, nemuśı
být za podmı́nek kap 24a.03.2 požadováno splněńı požadavk̊u této př́ılohy u plavidel, jejichž kýl
byl položen před 1. lednem 1985.

24a.03.2 Plavidla uvedená v kap. 24a.03.1 muśı splňovat požadavky:

a) kap. 2.03.1 ṕısm. a) nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2049;

b) kap. 2.03.2 na bezpečnostńı zař́ızeńı v obytných prostorech nejpozději při vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2024;

c) kap. 2.03.2, kap. 9.11.2, kap. 9.12.2 na bezpečnostńı zař́ızeńı nejpozději při vystaveńı nebo
obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2029;

d) kap. 3.01. nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla po 30. 12. 2019;

e) kap. 7.04 nejpozději při vystaveńı nebo obnoveńı osvědčeńı plavidla.

24a.03.3 Požadavky uvedené:

a) v kap. 24a.03.2a b. v kap. 2.03.1, kap. 2.03.2, kap. 2.03.5, kap. 2.04.2, kap. 2.04.7, kap. 3.02,
kap. 5.01.3, kap. 6.01.2, kap. 6.05.2, kap. 6.12, kap. 7.01.3, kap. 7.05.13, kap. 7.08.2, kap.
7.08.3, kap. 7.08.4, kap. 7.08.5, kap. 7.08.6, kap. 7.08.7, kap. 7.10.2, kap. 9.01.2, kap. 9.01.3,
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kap. 9.06, kap. 9.10, kap. 9.14.3, kap. 9.15, kap. 9.16.3, kap. 9.17.1, kap. 10.01.9, kap. 10.04.1,
kap. 10.05.1, kap. 10.05.2, kap. 11.11.2, kap. 12.02.13 se nevztahuj́ı na plavidla, která jsou
již v provozu, nejsou-li dotyčné části měněny nebo přestavovány. Jsou-li stávaj́ıćı části na-
hrazovány náhradńımi součástmi se stejnou technologíı nebo stejného typu, nepředstavuje to
výměnu ve smyslu přechodných ustanoveńı.

24a.04. Ostatńı odchylky

24a.04.1 Ustanoveńı této kapitoly nemuśı být po ukončeńı platnosti přechodných ustano-
veńı uplatňována, je-li to z praktického hlediska obt́ıžné nebo je-li jejich uplatňováńı spojeno
s nepřiměřeně vysokými náklady a za podmı́nky souhlasného stanoviska Evropské komise. Tyto
odchylky se muśı zapsat do osvědčeńı plavidla.

24a.04.2 Plavidla provozovaná výhradně na územı́ České republiky

a) na uzavřených vodńıch cestách, jejichž stavba započala před 1. 1. 2009 nebo

b) určená pro přepravu nákladu s nosnost́ı do 350 t a ostatńı plavidla s výtlakem do 100 m3, je-
jichž stavba započala před 1. 1. 1950 se považuj́ı za zp̊usobilá, pokud splňuj́ı alespoň podmı́nky
technické zp̊usobilosti platné ke dni 31. 12. 2008.

24a.04.3 Osobńı lodě, převozńı lodě, plovoućı stroje, plovoućı zař́ızeńı a jiná než malá rekreačńı
plavidla, pro než bylo vystaveno lodńı osvědčeńı před 31. 12. 2008, se považuj́ı za zp̊usobilá, pokud
splňuj́ı alespoň podmı́nky technické zp̊usobilosti platné ke dni 31. 12. 2008. Dı́ly nebo části plavidla,
které byly vyměněny nebo rekonstruovány po uvedeném datu však muśı splňovat požadavky této
př́ılohy. Za výměnu d́ılu se pro účely tohoto ustanoveńı nepovažuje výměna d́ılu za stejný nebo
s rovnocennou technologíı.

24a.04.4 Omezeńı oblasti plavby u plavidel podle kap. 24a.04.02 a odchylky od požadavk̊u podle
této př́ılohy se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla.

24a.04.5 Převozńı lodě s obsaditelnost́ı do 12 cestuj́ıćıch včetně se považuj́ı za zp̊usobilé, po-
kud splňuj́ı alespoň podmı́nky technické zp̊usobilosti stanovené v př́ıloze 2 této vyhlášky pro malá
plavidla. Pro ostatńı převozńı lodě se použij́ı ustanoveńı této př́ılohy v rozsahu nutném pro za-
chováńı srovnatelné bezpečnosti v závislosti na konstrukci plavidla zp̊usobu provozu a plavebńıch
podmı́nkách v mı́stě, kde má být převozńı lod’ provozována.

24a.04.6 Na převozńı lodě určené pro plavbu v zahranič́ı se úlevy podle kap. 24a.04.5 nevztahuj́ı.

24a.05. Přechodné ustanoveńı

24a.05.1 Kap. 24.06 se použije obdobně.

KAPITOLA 24b
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ VZTAHUJ́ICÍ SE K EMISÍM PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJ́ICÍCH

LÁTEK A ZNEČIŠŤUJ́ICÍCH ČÁSTIC ZE VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

24b.01 Na instalaci pohonných vznětových motor̊u a pomocných motor̊u kategorie V o výkonu
vyšš́ım než 560 kW instalovaných na plavidlech přede dnem nabyt́ı účinnosti této vyhlášky se
použije vyhláška č. 223/1995 Sb. ve zněńı účinném do dne nabyt́ı účinnosti této vyhlášky.

24b.02 Ustanoveńı kap. 8.01.1, kap. 8.01.2, kap. 8.01.4, kap. 8.01.5, kap. 8.02, kap. 8.03.3, kap.
8.03.4, kap. 8.03.4, kap. 8.04.2 se použije od 30. 6. 2009.
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24b.03 Kap. 8.03.3 se použije pro pomocné vznětové motory s konstantńımi otáčkami pouze
pokud byly instalované na plavidle:

a) po 31. prosinci 2010 jedná-li se o motory kategorie H, I, K;.

b) po 31. 2011 jedná-li se o motory kategorie J.

24b.04 Kap. 8.03.4 se použije pro pomocné vznětové motory s proměnnými otáčkami pouze pokud
byly instalované na plavidle:

a) po 31. prosinci 2009, jedná-li se o motory kategorie J;

b) po 31. prosinci 2010, jedná-li se o motory kategorie L;

c) po 31. prosinci 2011, jedná-li se o motory kategorie M, N;

d) po 31. prosinci 2012, jedná-li se o motory kategorie P;

e) po 30. zář́ı 2013, jedná-li se o motory kategorie Q;

f) po 30. zář́ı 2014, jedná-li se o motory kategorie R.
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Dodatek I
Bezpečnostnı́ značky
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Obrázek 10

Oblečte si záchrannou vestu:

Barva: modrá/b́ılá

Skutečně použité symboly se mohou mı́rně lǐsit od grafických znázorněńı v tomto dodatku nebo
být podrobněǰśı, pokud se nezměńı jejich význam a rozd́ıly a změny nesmı́ vést k jejich nesrozumi-
telnosti.
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P̌ŕıloha 2

Plavebnı́ zóny sledovaných vodnı́ch cest České republiky

ZÓNA 1

Vodńı cesty České republiky tuto plavebńı zónu neobsahuj́ı (jedná se o př́ıbřežńı oblasti moř́ı,
úst́ı řek do moře, a velká vnitrozemská jezera).

ZÓNA 2

Přehradńı nádrž Lipno.

ZÓNA 3

1. Labe od plavebńı komory v Úst́ı nad Labem - Střekov po plavebńı komoru Lovosice.

2. Přehradńı nádrže Baška, Brněnská (Kńıničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky,
Jesenice, Nechranice, Olešná, Orĺık, Pastviny, Plumlov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko
a Žermanice.

3. Máchovo jezero.

4. Vodńı plocha Velké Žernoseky.

5. Rybńıky Oleksovice, Svět a Velké Dářko.

6. Těžebńı jezera štěrkoṕısku Dolńı Benešov, Ostrožská Nová Ves a Tovačov.

ZÓNA 4

Ostatńı vodńı cesty neuvedené v plavebńıch zónách 1, 2, 3.
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P̌ŕıloha 3

OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY
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P̌ŕıloha 4

PROZAT́IMNÍ OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY

179











P̌ŕıloha 5

Řád pro cejchováńı lodı́ vnitrozemské plavby

Část 1
Všeobecná ustanovenı́

1. Cejchováńı lodi se provád́ı měřeńım př́ımo na lodi. Cejchováńı podléhá část lodě nacházej́ıćı
se mezi rovinou vodorysky, která odpov́ıdá největš́ımu ponoru, při kterém lod’ může plout
(horńı cejchovńı rovinou), a rovinou vodorysky prázdné lodě (dolńı cejchovńı rovinou). Jako
dolńı cejchovńı rovina může být použita též vodorovná rovina procházej́ıćı nejnižš́ım bodem
lodńıho tělesa.

2. Rovina vodorysky prázdné lodě (dolńı cejchovńı rovina) je rovina procházej́ıćı ve výši hladiny
vody, když

a) na lodi neńı palivo ani pohyblivá zátěž a je na ńı pouze výstroj, zásoby a posádka,
které se obvykle nacházej́ı na lodi za plavby, zásoba pitné vody nesmı́ však podstatně
převyšovat 0,5 % největš́ıho výtlaku lodě nebo voda, kterou nelze vypumpovat z lodńıch
prostor̊u obvyklými čerpaćımi prostředky;

b) stroje, kotle, systémy potrub́ı a zař́ızeńı, slouž́ıćı k pohybu lodě, k ohřevu nebo chlazeńı
obsahuj́ı vodu, olej a jiné tekutiny nutné pro jejich provoz;

c) lod’ se nacháźı ve sladké vodě, tj. ve vodě, jej́ıž hustota se rovná 1000 kg/m3.

3. Jestliže lod’ v době cejchováńı nesplňuje podmı́nky uvedené v bodě 2 nebo podmı́nky dávaj́ıćı
stejný ponor a přibližně stejný náklon, pak se při výpočtu přihĺıž́ı k rozd́ılu zat́ıžeńı lodě a
k rozd́ılu v hustotě vody.

4. Cejchovńım prostorem je prostor mezi vněǰśımi stěnami lodńıho tělesa omezený horńı cej-
chovńı rovinou a dolńı cejchovńı rovinou.

5. Horńı cejchovńı rovina je určena bezpečnostńı vzdálenost́ı a volným bokem předepsanými
nebo obvyklými pro vodńı cestu, pro niž je lod’ určena.

6. U plavidel, která nenaložená maj́ı větš́ı ponor na zádi, avšak při naložeńı pluj́ı v rovnovážné
poloze, stanov́ı se horńı cejchovńı rovina takovým zp̊usobem od středńı rovné části dna nebo
kýlu, aby byly dodrženy bezpečnostńı vzdálenost a volný bok předepsané nebo obvyklé pro
vodńı cestu, po které má plavidlo plout.

7. Přesnost cejchováńı muśı být taková, aby velikost chyby v hodnotách výtlaku zapisovaných
do cejchovńıho pr̊ukazu (at’ jde o největš́ı výtlak odpov́ıdaj́ıćı určitému rozd́ılu v ponoru),
nepřekročila

a) 1 % pro hodnoty výtlaku do 500 m3,

b) 5 m3 pro hodnoty výtlaku od 500 m3 do 2000 m3, nebo

c) 0,25 % pro hodnoty výtlaku nad 2000 m3.

8. Zat́ıžeńı lodě, odpov́ıdaj́ıćı ponoru prázdné lodě, muśı být uvedeno v cejchovńım pr̊ukazu.
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Část 2
Cejchovánı́ lodı́ určených k dopravě zbož́ı

1. Měřená část lodě se rozděĺı na cejchovńı vrstvy vodorovnými rovinami nebo v př́ıpadě, že horńı
a dolńı cejchovńı rovina nejsou rovnoběžné, rovinami procházej́ıćımi př́ımkou představuj́ıćı
pr̊usečnici těchto rovin (sečnými rovinami). Výška cejchovńı vrstvy se voĺı taková, aby
s přihlédnut́ım k tvaru lodńıho tělesa byla dostatečná pro přesný výpočet objemu; pro výpočet
objemu v tvarovaných částech je vzdálenost mezi vodorovnými rovinami nebo středńı výška
cejchovńı vrstvy mezi sečnými rovinami stejná a zpravidla se rovná 10 cm.

2. Objem cejchovńı vrstvy ohraničené vodorovnými rovinami se vypoč́ıtá násobeńım poloviny
součtu ploch horńı a dolńı roviny výškou vrstvy. Objem cejchovńı vrstvy ohraničené sečnými
rovinami se vypoč́ıtá podobným zp̊usobem, přičemž za středńı výšku cejchovńı vrstvy se voĺı
délka svislice ohraničená horńı a dolńı rovinou a procházej́ıćı těžǐstěm plochy středńı části
cejchovńı vrstvy. Pro zjednodušeńı lze použ́ıt pro všechny cejchovńı vrstvy délku svislice
procházej́ıćı středńım těžǐstěm.

3. Pro výpočet obsahu každé plochy se tato rozděĺı pořadnicemi kolmými k středńı podélné
rovině lodě na d́ıly stejné délky ve středńı části lodě, která je obvykle podobná obdélńıku,
jakož i v př́ıd’ových a zád’ových částech, počet d́ıl̊u nemá být menš́ı než čtyři, kromě toho,
v př́ıpadě potřeby, plošný obsah př́ıd’ových a zád’ových výběžk̊u se vypoč́ıtává zvlášt’.

4. Pro výpočet ploch omezených křivkami se použije Simpsonova pravidla.

Pcp = 2×
(v

3
+ (1a+ 4b+ 2c+ 4d+ 1e)

)

Pro koncové části lodě mohou být křivky zaměněny známými křivkami, jako např. elipsou,
parabolou, atd. Při středńıch d́ılech postač́ı součin délky a středńı š́ı̌rky.

5. Součet objemu všech cejchovńıch vrstev je pak objemem cejchovńıho prostoru.

6. Jestliže změny plošných obsah̊u maj́ı dostatečně pravidelný pr̊uběh, lze se omezit na výpočet
takového počtu ploch, který bude dostatečný k tomu, aby bylo možné vykreslit křivku pr̊uběhu
vodorovných ploch nebo některých jejich prvk̊u v závislosti na jejich výšce a určit ostatńı
plochy na základě této křivky.

7. Pod́ıl vzniklý děleńım objemu libovolné cejchovńı vrstvy jej́ı středńı výškou v cm je hodnotou
výtlaku lodě na každý cm středńıho ponoru této cejchovńı vrstvy.

8. O postupném zvětšováńı výtlaku pro každý centimetr středńıho ponoru, j́ımž se rozumı́ arit-
metický pr̊uměr údaj̊u odečtených na všech cejchovńıch stupńıch poč́ınaj́ıc dolńı cejchovńı
rovinou, se vyhotov́ı tabulka.
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Část 3
Cejchovánı́ lodı́, které nejsou určeny k dopravě zbož́ı

1. U lod́ı, které nejsou určeny k dopravě zbož́ı, postač́ı stanovit pouze výtlak pro vodorysku
největš́ıho ponoru a vodorysku prázdné lodě nebo pro jednu z těchto vodorysek. Pro tento
výpočet se vycháźı z geometrických údaj̊u zjǐstěných př́ımo na lodi nebo z výrobńıch výkres̊u.
Za hodnotu výtlaku lze uznat součin koeficientu plnosti a tř́ı následuj́ıćıch rozměr̊u lodě

a) délky, tj. vzdálenosti mezi pr̊useč́ıky středńı podélné roviny s křivkou vodorysky;

b) největš́ı š́ı̌rky na vodorysce;

c) středńıho ponoru, tj. svislé vzdálenosti mezi vodoryskou a nejnižš́ım bodem lodńıho
tělesa v rovině žebrorysky, uprostřed délky plavidla podle ṕısmene a). Tyto rozměry
se zjǐst’uj́ı př́ımo na lodi nebo z výkres̊u, bez zřetele na vystupuj́ıćı části lodńıho tělesa.
Zvolená hodnota koeficientu plnosti se rovná hodnotě volené obvykle pro lodě př́ıslušného
typu; pro lodě, které maj́ı ostrý tvar lodńıho tělesa (osobńı lodě, remorkéry atd.), se voĺı
hodnota 0,7, jestliže k jej́ımu zjǐstěńı chyb́ı jiné podklady.

2. Rozd́ıl obou výtlak̊u udává výtlak prostoru mezi horńı a dolńı cejchovńı rovinou.

3. Tabulka postupného výtlaku se nevyhotovuje.

Část 4
Cejchovnı́ značka, znaky a cejchovnı́ stupnice

1. Cejchovńı značky se vyznačuj́ı na obou boćıch lodě; muśı být zřetelně viditelné a umı́stěné
souměrně ke středńı podélné rovině. Každou cejchovńı značku tvoř́ı vodorovná ryska nejméně
30 cm dlouhá, umı́stěná na úrovni ponoru, pro který lod’ byla cejchována, a svislá ryska,
nejméně 20 cm dlouhá, umı́stěná pod vodorovnou ryskou v bodě jej́ıho středu; na cejchovńı
značce mohou být také daľśı rysky, které spolu s vodorovnou ryskou tvoř́ı obdélńık, jehož
spodńı stranou je tato ryska. Rysky muśı být vyryty nebo vyraženy.

2. Roviny procházej́ıćı svislou ryskou cejchovńı značky muśı být rozmı́stěny v přibližně stejných
vzdálenostech od sebe a symetricky ke středńımu těžǐsti. Vzdálenost mezi těmito rovinami
muśı být pro lodě, které maj́ı “n“ pár̊u cejchovńıch značek přibližně 1/n délky lodě.

3. Každá lod’ muśı mı́t nejméně 3 páry cejchovńıch značek s výjimkou

a) lod́ı, které neslouž́ı k přepravě náklad̊u, u nichž se připoušt́ı jeden pár cejchovńıch značek;

b) lod́ı do délky 40 m, u nichž se připouštěj́ı dva páry cejchovńıch značek.

4. Cejchovńı značky mohou sestávat z pevně připevněné destičky nejméně 30 cm dlouhé a 4 cm
vysoké, jej́ıž spodńı strana odpov́ıdá ponoru, pro který lod’ byla cejchována, a jej́ıž střed je
označen ryskou.

5. Na destičkách slouž́ıćıch jako cejchovńı značky nebo vedle cejchovńıch značek provedených
podle bodu 7 muśı být zřetelně vyryt nebo vyražen cejchovńı znak skládaj́ıćı se z následuj́ıćıch
údaj̊u:

a) rozpoznávaćıch ṕısmen Státńı plavebńı správy,
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b) č́ısla cejchovńıho pr̊ukazu,

c) rozpoznávaćıch ṕısmen státu (CZ), která jsou posledńımi ṕısmeny cejchovńıho znaku.

6. Cejchovńı znak se též vyznač́ı nesmazatelnými ṕısmeny na dobře viditelném mı́stě na některé
pevné části př́ıdě lodě, která nepodléhá náraz̊um a mimořádnému opotřebeńı. Toto mı́sto se
uvede v cejchovńım pr̊ukazu.

7. K určeńı velikosti ponořené části cejchovńıho prostoru zhotov́ı se na obou boćıch lodě cej-
chovńı stupnice (stupnice ponoru), a to v mı́stech cejchovńıch značek, symetricky po dvou
rovinách kolmých k podélné ose lodě a k vodńı hladině. Každá lod’ muśı mı́t 3 páry cejchovńıch
stupnic s výjimkou:

a) lod́ı, které neslouž́ı k přepravě náklad̊u, u nichž se připoušt́ı jeden pár cejchovńıch (po-
norových) stupnic;

b) lod́ı do délky 40 m, u nichž se připouštěj́ı dva páry cejchovńıch (ponorových) stupnic.

8. Při vyznačeńı těchto stupnic muśı nulový bod odpov́ıdat úrovni dna lodě v mı́stě stupnice
nebo, má-li lod’ kýl, nejnižš́ımu bodu kýlu v mı́stě stupnice.

9. Cejchovńı stupnice uprostřed lodi dosahuje až k horńı cejchovńı rovině. Cejchovńı stupnice
na př́ıdi a na zádi maj́ı podle možnosti sahat o 20 cm výše.

10. Konce cejchovńıch stupnic a každý desátý centimetr se označuj́ı značkami. Daľśı rozděleńı
cejchovńıch stupnic po 2 cm se vyznačuje barvou.

11. U lod́ı, které nemaj́ı cejchovńı stupnice uprostřed délky lodě, vyznač́ı se horńı cejchovńı rovina
na obou boćıch lodě zřetelnou vodorovnou úsečkou 30 cm dlouhou, 4 cm širokou. Spodńı hrana
úsečky se kryje s vodoryskou největš́ıho ponoru.

Část 5
Cejchovnı́ zkouška a přecejchovánı́

1. Před cejchovńı zkouškou plavebńıho úřadu přezkouš́ı, zda od posledńıho cejchováńı nebyly
na lodi provedeny stavebńı změny, jež by měly vliv na výsledek cejchováńı, a zda cejchovńı
stupnice nebo cejchovńı znaky a značky jsou neporušené.

2. Zjist́ı-li se, že na lodi byly provedeny stavebńı změny (změna rozměr̊u lodě v mı́stech cej-
chovńıch značek nebo trvalé deformace lodńıho tělesa) maj́ıćı vliv na výsledek cejchováńı
nebo chyb́ı-li cejchovńı stupnice nebo cejchovńı znaky nebo značky v takovém rozsahu, že
nemohou být doplněny, muśı být lod’ přecejchována.

3. Při cejchovńı zkoušce se zjǐst’uje, o kolik procent následkem větš́ıho nebo menš́ıho ponoru
prázdné lodě se zvětšil nebo zmenšil výtlak cejchovńıho prostoru. V př́ıpadě, že změna výtlaku
přesahuje objem cejchovńı vrstvy stanovené podle části 2 bodu 1, je nutné lod’ přecejchovat.

4. Ukáže-li se při cejchovńı zkoušce, že je nutno sńıžit horńı cejchovńı rovinu, zmenš́ı se výtlak
cejchovńıho prostoru o výtlak odpov́ıdaj́ıćı výšce sńıžeńı cejchovńıho prostoru. Při zvětšeńı
výšky cejchovńıho prostoru (připoušt́ı-li to tvar lodě), doplńı se tabulka nosnosti pro každý
centimetr ponoru. Jinak je nutno lod’ přecejchovat.
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5. Po přecejchováńı se vyhotov́ı nový cejchovńı pr̊ukaz a starý cejchovńı pr̊ukaz se jako neplatný
odebere. Podle možnosti se při cejchováńı použije výsledk̊u předchoźıho cejchováńı.

6. Plavebńı úřad vede rejstř́ık vydaných pr̊ukaz̊u o cejchováńı, cejchovńıch zkouškách a
přecejchováńı lod́ı. Pr̊ukazy se zapisuj́ı do rejstř́ıku pod samostatným č́ıslem, přičemž se
č́ıslováńı provád́ı v nepřetržitém sledu. V rejstř́ıku se dále zaznamená datum vydáńı pr̊ukazu,
poznávaćı znak lodě, jakož i ostatńı údaje umožňuj́ıćı lod’ identifikovat.
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P̌ŕıloha 6

Údaje zapisované do lodnı́ho denı́ku

Seznam údaj̊u v záhlav́ı:

1. Pořadové č́ıslo lodńıho deńıku

2. Jméno lodi

3. Evidenčńı označeńı

4. Mı́sto a datum vydáńı

5. Úředńı podpis a otisk úředńıho raźıtka

Seznam údaj̊u v tabulce j́ızd - část o plavbě:

1. Datum, čas, mı́sto a ř. km začátku plavby

2. Povětrnostńı údaje a vodńı stavy

3. Všechny závažné události nastalé v pr̊uběhu plavby

4. Datum, čas, mı́sto a ř. km ukončeńı plavby

Seznam údaj̊u v tabulce j́ızd - část o posádce:

1. Funkce člena posádky

2. Jméno a př́ıjmeńı člena posádky

3. Č́ıslo plavecké služebńı kńıžky

4. Čas začátku a konce odpočinku člena posádky

5. Čas naloděńı a vyloděńı člena posádky

6. Časy zahájeńı a ukončeńı služeb člena posádky.
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1) Článek 4 a následuj́ıćı směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližováńı předpis̊u členských stát̊u
týkaj́ıćıch se opatřeńı proti emiśım plynných znečǐst’uj́ıćıch látek a znečǐst’uj́ıćıch částic ze spalovaćıch motor̊u určených
pro nesilničńı poj́ızdné stroje ve zněńı směrnice 2001/63/ES, směrnice 2002/88/ES, směrnice 2004/26/ES, směrnice
2006/105/ES

2) Velikost lékárničky III. podle bodu č. 2 př́ılohy č. 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalováńı technické zp̊usobilosti
a o technických podmı́nkách provozu vozidel na pozemńıch komunikaćıch, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

2b) Sděleńı Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb., o zavedeńı Klasifikace kmenových obor̊u vzděláńı (KKOV).

3) § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanoveńı podmı́nek požárńı bezpečnosti a výkonu státńıho požárńıho dozoru
(vyhláška o požárńı prevenci), ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

4) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáńı (živnostenský zákon), ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

5) § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požárńı ochraně, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

6) Nař́ızeńı vlády č. 26/2003, kterým se stanov́ı technické požadavky na tlaková zař́ızeńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
Nař́ızeńı vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanov́ı požadavky na přepravitelná tlaková zař́ızeńı, ve zněńı pozděǰśıch
předpis̊u.

7) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáńı (živnostenský zákon), ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

8) Nař́ızeńı vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanov́ı požadavky na strojńı zař́ızeńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

9) Nař́ızeńı vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanov́ı technické požadavky na výtahy, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

10) Nař́ızeńı vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanov́ı technické požadavky na strojńı zař́ızeńı.

11) Nař́ızeńı vlády 174/2005 Sb., kterým se stanov́ı technické požadavky na rekreačńı plavidla, na částečně zhotovená
rekreačńı plavidla na jejich vybrané části, na vodńı skútry a pohonné motory rekreačńıch plavidel a vodńıch skútr̊u.
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67/2015 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 1. dubna 2015

o pravidlech plavebnı́ho provozu (pravidla plavebnı́ho provozu)

Ministerstvo dopravy stanov́ı podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve zněńı
zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.,
(dále jen

”
zákon“) k provedeńı § 5 odst. 6, § 18 odst. 3, § 22 odst. 4, § 24 odst. 4, § 29e odst. 3,

§ 29f odst. 3, § 29i odst. 2, § 29j odst. 3, § 29k, § 30a odst. 8 a § 30b odst. 7 zákona:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ A UŽIT́I VODNÍ CESTY

§ 1
Základnı́ pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumı́

a) plavidlem s vlastńım pohonem plavidlo vybavené vlastńım strojńım pohonem, s výjimkou
plavidla, jehož strojńı pohon je použ́ıván pouze pro manévry a snadněǰśı vedeńı při vlečeńı
nebo tlačeńı,

b) stoj́ıćım plavidlem plavidlo, které je př́ımo nebo nepř́ımo zakotveno nebo př́ımo nebo nepř́ımo
vyvázáno ke břehu,

c) pluj́ıćım plavidlem plavidlo, které neńı př́ımo nebo nepř́ımo zakotveno, vyvázáno ke břehu
nebo neńı nasedlé,

d) nasedlým plavidlem plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodńı cesty, v d̊usledku
čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu,

e) zastaveńım pro pluj́ıćı plavidlo stav, při kterém plavidlo stoj́ı ve vztahu ke břehu.

§ 2
Vůdce sestavy plavidel

Vůdce sestavy plavidel se určuje takto:

a) je-li v sestavě plavidel pouze jedno plavidlo s vlastńım pohonem, v̊udcem sestavy je v̊udce
tohoto plavidla,

b) pluj́ı-li v čele vlečné sestavy dvě nebo v́ıce plavidel s vlastńım pohonem za sebou, v̊udcem
sestavy je v̊udce prvńıho plavidla s vlastńım pohonem; je-li však v čele sestavy jako prvńı
plavidlo krátkodobě použito pomocné plavidlo s vlastńım pohonem určené k vlečeńı nebo
tlačeńı (dále jen

”
remorkér“) k zabezpečeńı proplut́ı obt́ıžným úsekem vodńı cesty, zejména

úžinou nebo mostem, je v̊udcem sestavy v̊udce druhého plavidla s vlastńım pohonem,
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c) pluj́ı-li v čele vlečné sestavy dvě nebo několik bočně seskupených plavidel s vlastńım pohonem,
je v̊udcem sestavy v̊udce plavidla, z kterého bylo předáno vlečné lano na vlečená plavidla,
v ostatńıch př́ıpadech je v̊udcem sestavy v̊udce plavidla s nejvyšš́ım strojńım výkonem,

d) je-li tlačná sestava tlačena dvěma remorkéry vedle sebe, v̊udcem sestavy je v̊udce tlačného
remorkéru, který zajǐst’uje hlavńı pohon sestavy.

§ 3
Kormidlovánı́ plavidla

(1) Pro řádné ovládáńı plavidla je třeba zajistit, aby kormidluj́ıćı osoba mohla v kormidelně,
kterou je prostor nebo nástavba na palubě, odkud se ř́ıd́ı plavidlo, přij́ımat př́ıkazy a předávat
informace, aby slyšela zvukové signály a měla rozhled všemi směry. Vyžaduj́ı-li si to okolnosti, je
třeba zajistit na plavidle pozorovatele nebo použ́ıt zař́ızeńı pro př́ıjem zvukových signál̊u.

(2) Plavidlo s vlastńım pohonem, s výjimkou malého plavidla, schopné plout vyšš́ı rychlost́ı
než 40 km/h ve vztahu k vodńı hladině, (dále jen

”
vysokorychlostńı plavidlo“) kormidluje osoba

zp̊usobilá podle vyhlášky o zp̊usobilosti osob k vedeńı a obsluze plavidel, která je zároveň zp̊usobilá
k vedeńı plavidla pomoćı radaru. V kormidelně takového plavidla muśı být př́ıtomna druhá osoba
se stejnou kvalifikaćı; to neplat́ı, stoj́ı-li plavidlo v plavebńı komoře, vyplouvá-li z ńı nebo čeká-li
na proplaveńı plavebńı komorou.

§ 4
Zat́ı̌zenı́ a bezpečné rozmı́stěnı́ nákladu, obsazenı́ plavidla cestuj́ıcı́mi

(1) Plavidlo se nesmı́ zatěžovat nad značku jeho maximálńıho ponoru.

(2) Náklad muśı být na plavidle nebo sestavě plavidel rozmı́stěn tak, aby byl vždy zajǐstěn
výhled alespoň 350 m. Vznikne-li během plavby před plavidlem nebo po jeho boćıch nepřehledný
prostor, lze toto omezeńı viditelnosti vykompenzovat pomoćı technických prostředk̊u, zejména ra-
diolokátoru.

(3) Náklad nesmı́ ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost lodńıho tělesa.

(4) Stabilita plavidla přepravuj́ıćıho kontejnery se ověřuje před vyplut́ım v př́ıpadě plavidla

a) do š́ı̌rky 9,5 m, naloženého kontejnery ve v́ıce než jedné vrstvě,

b) o š́ı̌rce od 9,5 m do 11 m, naloženého kontejnery ve v́ıce než dvou vrstvách,

c) širš́ıho než 11 m, naloženého kontejnery ve v́ıce než třech vrstvách nebo ve v́ıce než třech
řadách na š́ı̌rku, nebo

d) širš́ıho než 15 m, naloženého kontejnery ve v́ıce než třech vrstvách.

(5) Plavidlo určené k přepravě cestuj́ıćıch nesmı́ přepravovat v́ıce cestuj́ıćıch, než je na něm
povoleno přepravovat. Na vysokorychlostńım plavidle se přepravuje jen tolik osob, kolik je na něm
mı́st k sezeńı.

2



§ 5
Vodnı́ stav ohrožuj́ıcı́ bezpečnost plavby

(1) Vodńı stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby pro všechna plavidla, je v úseku

a) Labe Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 na vodočtu v Přelouči 240 cm a vyšš́ı,

b) Labe Přelouč ř. km 951,20 až Toušeň ř. km 869,14 na vodočtu v Přelouči 280 cm a vyšš́ı,

c) Labe Toušeň ř. km 869,14 až Mělńık ř. km 837,38 na vodočtu v Kostelci nad Labem 560 cm
a vyšš́ı,

d) Labe Obř́ıstv́ı ř. km 843,50 až Lovosice ř. km 787, 76 na vodočtu v Mělńıku 450 cm a vyšš́ı,

e) Labe Lovosice ř. km 787,76 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,32 na vodočtu v Úst́ı nad
Labem 520 cm a vyšš́ı,

f) Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 na vodočtu v Úst́ı nad Labem
540 cm a vyšš́ı,

g) Vltavy České Budějovice-Jirásk̊uv jez ř. km 239,50 až Hněvkovice ř. km 210,40 při vodńım
pr̊utoku v profilu vodočtu České Budějovice 100 m3/s a vyšš́ım,

h) Vltavy Hněvkovice ř. km 210,40 až soutok s Lužnićı ř. km 202,10 při vodńım pr̊utoku v profilu
vodočtu Hněvkovice 100 m3/s a vyšš́ım,

i) Vltavy od soutoku s Lužnićı ř. km 202,10 až Rejśıkov ř. km 193,00 při vodńım pr̊utoku
v profilu vodočtu Kořensko 150 m3/s a vyšš́ım,

j) Vltavy Kořensko ř. km 200,40 až Rejśıkov ř. km 193,00; současně plat́ı zastaveńı plavby při
dosažeńı hladiny 351,20 m n. m. a vyšš́ı na vodočtu Orĺık,

k) Vltavy Slapy-Třebenice ř. km 91,60 až Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 při vodńım pr̊utoku
v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšš́ım,

l) Vltavy přes plavebńı komoru Praha-Modřany při vodńım pr̊utoku v profilu vodočtu Praha-
Velká Chuchle 450 m3/s a vyšš́ım,

m) Vltavy Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha-Jirásk̊uv most ř. km 54,30 při vodńım
pr̊utoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 800 m3/s a vyšš́ım,

n) Vltavy Praha-Jirásk̊uv most ř. km 54,30 až Praha-Holešovice ř. km 46,00 při vodńım pr̊utoku
v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšš́ım,

o) Vltavy Praha-Holešovice ř. km 46,00 až Mělńık ř. km 0,00 při vodńım pr̊utoku v profilu
vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšš́ım,

p) Moravy včetně Bat’ova kanálu Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Uherský Ostroh ř. km
133,33 na vodočtu Kroměř́ıž 140 cm a vyšš́ı a

q) Moravy včetně Bat’ova kanálu Uherský Ostroh ř. km 133,33 až Hodońın ř. km 101,77 na
vodočtu Strážnice 315 cm a vyšš́ı.

(2) Vodńı stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby sestav plavidel a samostatně pluj́ıćıch
plavidel deľśıch 85 m, je v úseku Labe Mělńık ř. km 837,38 až Lovosice ř. km 787,76 na vodočtu
v Mělńıku 410 cm a vyšš́ı.
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§ 6
Nejvyšš́ı povolené rozměry plavidel a sestav plavidel

(1) Nejvyšš́ı povolené hodnoty délky a š́ı̌rky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodńı
cesty jsou uvedeny v př́ıloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Nejvyšš́ı povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodńı cesty jsou uvedeny
v př́ıloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Nejvyšš́ı povolená hodnota výšky pevného bodu plavidla a sestavy plavidel, kterým je bod
lodńı konstrukce, kterou nelze běžnými prostředky na plavidle rozebrat a znovu sestavit, je pro
jednotlivé úseky vodńı cesty uvedena v př́ıloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Na vodńıch cestách neuvedených v př́ılohách č. 1 až 3 k této vyhlášce muśı délka, š́ı̌rka, výška
plavidla nebo sestavy plavidel odpov́ıdat charakteru vodńı cesty.

§ 7
Nejvyšš́ı povolené rychlosti plavby

(1) Na vodńıch cestách je povolená nejvyšš́ı rychlost plavby

a) do vzdálenosti 25 m od břehu 10 km/h,

b) v plavebńıch kanálech u naložených plavidel 5 km/h a u ostatńıch plavidel 10 km/h.

(2) V úseku vodńıho toku Labe od Úst́ı nad Labem ř. km 767,32 po Hřensko ř. km 726,60, při
plavbě proti proudu, při vodńım stavu nižš́ım než 275 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem, je povolená
nejvyšš́ı rychlost plavby 6 km/h pro plavidla s vlastńım pohonem pluj́ıćı s ponorem, který odpov́ıdá
nejvyšš́ımu povolenému ponoru plavidla dle př́ılohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Na vodńıch nádrž́ıch a ostatńıch rozlehlých vodńıch cestách do vzdálenosti 50 m od břehu
nebo od vyznačených prostor̊u pro koupáńı je povolená nejvyšš́ı rychlost plavby 10 km/h.

(4) Ustanoveńı odstavc̊u 1 až 3 plat́ı, neńı-li signálńımi znaky nebo právńım předpisem upra-
vuj́ıćım už́ıváńı povrchových vod k plavbě stanoveno jinak. Ustanoveńı odstavc̊u 2 a 3 se nevztahuje
na vymezené vodńı plochy podle zákona.

(5) Neńı-li malé plavidlo s vlastńım strojńım pohonem vybaveno zař́ızeńım k měřeńı rychlosti,
smı́ plout v př́ıpadech uvedených v odstavćıch 1 a 3 pouze rychlost́ı odpov́ıdaj́ıćı výtlačnému režimu
plavby, kdy vztlak plavidla tvoř́ı jen hydrostatické śıly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlost́ı
pohybu plavidla je zanedbatelný.

ČÁST DRUHÁ
POZNÁVACÍ ZNAKY, PONOROVÉ STUPNICE A NÁKLADOVÉ ZNAČKY PLAVIDEL

§ 8
Poznávacı́ znaky plavidel s výjimkou malých plavidel

(1) Každé plavidlo s výjimkou malého plavidla nese na lodńım tělese nebo na pevně osazených
št́ıtćıch anebo tabuĺıch poznávaćı znaky, jejichž náležitostmi jsou

4



a) jméno nebo znak plavidla, vyznačené na obou boćıch plavidla pobĺıž př́ıdě a s výjimkou
plavidla zkonstruovaného nebo speciálně vybaveného pro plavbu tlačeńım (dále jen

”
tlačný

člun“) i na zádi, nebo název provozovatele nebo jeho obvyklá zkratka, za kterou se v př́ıpadě
potřeby uvede pořadové č́ıslo plavidla, anebo rejstř́ıkové č́ıslo a ṕısmenný kód státu, ve kterém
je domovský př́ıstav nebo mı́sto registrace plavidla, podle př́ılohy č. 4 k této vyhlášce,

b) název domovského př́ıstavu nebo mı́sta registrace, vyznačené bud’ na obou boćıch plavidla
na zádi, nebo pobĺıž zádě, za kterým následuje ṕısmenný kód státu, ve kterém je domovský
př́ıstav nebo mı́sto registrace,

c) úředńı identifikačńı č́ıslo, kterým je evropské identifikačńı č́ıslo nebo rejstř́ıkové č́ıslo,

d) údaj o nosnosti plavidla v tunách uvedený na obou boćıch lodńıho tělesa nebo na pevně
připevněných tabulkách, jde-li o plavidlo určené pro přepravu nákladu,

e) údaj o nejvýše př́ıpustném počtu cestuj́ıćıch uvedený na dobře viditelném mı́stě, jde-li o pla-
vidlo, na němž je povoleno přepravovat v́ıce než 12 cestuj́ıćıch (dále jen

”
osobńı lod’“).

(2) Poznávaćı znaky muśı být uvedeny dobře čitelnými a nesmazatelnými latinskými ṕısmeny.
Výška ṕısmen poznávaćıho znaku uvedeného v odstavci 1 ṕısm. a) nesmı́ být menš́ı než 20 cm,
v ostatńıch označeńıch méně než 15 cm; š́ı̌rka ṕısmen a tloušt’ka tahu muśı být úměrná jejich výšce;
ṕısmena muśı být světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy na světlém podkladě.

(3) Provedeńı poznávaćıch znak̊u uvedené v odstavci 2 nemuśı být splněno v př́ıpadě náležitost́ı
poznávaćıch znak̊u uvedených v odstavci 1 ṕısm. c) až e).

(4) Je-li v bočně svázané sestavě nebo v tlačné sestavě některý z nápis̊u plavidla zajǐst’uj́ıćıho
pohyb sestavy zakryt, vyznač́ı se na št́ıtku a umı́st́ı tak, aby byl dobře viditelný ze směr̊u zakrytých
jinými plavidly.

§ 9
Poznávacı́ znaky malých plavidel

(1) Malé plavidlo evidované v rejstř́ıku malých plavidel nese na lodńım tělese poznávaćı znak,
j́ımž je přidělené evidenčńı označeńı vyznačené na vněǰśıch stranách obou bok̊u plavidla pobĺıž
př́ıdě, provedené dobře čitelnými nesmazatelnými latinskými ṕısmeny o výšce nejméně 10 cm.
K provedeńı poznávaćıho znaku se použij́ı ṕısmena světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé
barvy na světlém podkladě.

(2) Malé plavidlo nepodléhaj́ıćı evidenci nese na vnitřńı nebo vněǰśı straně plavidla

a) název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku, nebo

b) jméno a př́ıjmeńı nebo název vlastńıka plavidla.

(3) Pro poznávaćı znaky plovoućıho zař́ızeńı, které nepodléhá evidenci podle vyhlášky o ve-
deńı rejstř́ıku malých plavidel a zp̊usobilosti malých plavidel, převozńıch lod́ı a plovoućıch zař́ızeńı
k provozu na vodńıch cestách, plat́ı ustanoveńı podle odstavce 2 obdobně.
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§ 10
Označenı́ kotev

Na kotvách plavidel se nesmazatelně uváděj́ı poznávaćı znaky plavidla podle § 8 odst. 1 ṕısm.
a). To neplat́ı pro kotvy malých plavidel.

§ 11
Nákladové značky a ponorové stupnice

(1) Všechna plavidla, s výjimkou malých plavidel, maj́ı značky udávaj́ıćı rovinu maximálńıho
ponoru. Zp̊usoby stanoveńı maximálńıho ponoru vnitrozemských plavidel a podmı́nky provedeńı
nákladových značek stanov́ı vyhláška o zp̊usobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodńıch
cestách1). U námořńıch lod́ı značka letńıho ponoru ve sladkých vodách nahrazuje nákladovou
značku.

(2) Každé plavidlo, vyjma malých plavidel, jehož ponor při plném naložeńı může dosáhnout
1 m, má ponorové stupnice. Provedeńı ponorových stupnic stanov́ı vyhláška o zp̊usobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodńıch cestách1).

ČÁST TŘET́I
OPTICKÉ SIGNÁLY NA PLAVIDLECH

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 12
Rozsah použit́ı

(1) Optickou signalizaćı na plavidle jsou světla, tabule, vlajky, plamence, balóny a kužele.

(2) Vyžaduj́ı-li to podmı́nky viditelnosti, použije se signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve
dne. Schematická vyobrazeńı signál̊u předepsaných v této části jsou uvedena v př́ıloze č. 5 k této
vyhlášce.

(3) Neńı-li stanoveno jinak, jsou světla mı́něna jako stálá a rovnoměrná.

(4) Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukćı mostu nebo pod lávkou plavebńı komory,
mohou plavidla nést optickou signalizaci podle ustanoveńı hlavy II d́ılu 1 této části tak, aby proplula
bez pot́ıž́ı.

§ 13
Tabule, vlajky, plamence

(1) Neńı-li stanoveno jinak, jsou tabule a vlajky předepsané v této vyhlášce pravoúhlé.

(2) Tabule, vlajky a plamence se nepouž́ıvaj́ı zašpiněné a vybledlé.

(3) Rozměry tabuĺı a vlajek jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, jsou-li jejich rozměry

a) minimálně 1 m x 1 m,
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b) u malých plavidel minimálně 0,6 m x 0,6 m,

c) minimálně 1 m délky a minimálně 0,5 m š́ı̌rky u žerdi v př́ıpadě plamence.

§ 14
Válce, balóny, kužele a dvojité kužele

(1) Válce, balóny, kužele a dvojité kužele předepsané v této vyhlášce mohou být nahrazeny také
upravenými předměty, které maj́ı při pohledu z dálky stejný tvar.

(2) Válce, balóny, kužele a dvojité kužele se nepouž́ıvaj́ı zašpiněné a vybledlé.

(3) Rozměry válc̊u, balón̊u, kužel̊u a dvojitých kužel̊u jsou dostatečné pro jejich dobrou viditel-
nost, je-li

a) výška válc̊u minimálně 0,8 m a pr̊uměr minimálně 0,5 m,

b) pr̊uměr balón̊u minimálně 0,6 m,

c) výška kužel̊u minimálně 0,6 m a pr̊uměr základny minimálně 0,6 m,

d) výška dvojitých kužel̊u minimálně 0,8 m a pr̊uměr základny minimálně 0,5 m.

(4) Signalizačńı prostředky uvedené v odstavci 3 menš́ıch rozměr̊u, lze použ́ıt na malých plavi-
dlech, muśı však být zachována jejich dobrá rozeznatelnost.

§ 15
Světla

(1) Pro účely této části je

a) vrcholovým světlem silné b́ılé světlo sv́ıt́ıćı nepřerušovaně v obzorovém výseku 225 stupň̊u,

b) bočńım světlem jasné zelené světlo na pravém boku plavidla a jasné červené světlo na levém
boku plavidla, z nichž každé sv́ıt́ı nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5 stupň̊u,

c) zád’ovým světlem jasné nebo obyčejné b́ılé světlo sv́ıt́ıćı nepřerušovaně v obzorovém výseku
135 stupň̊u,

d) světlem viditelným ze všech stran světlo umı́stěné na plavidle sv́ıt́ıćı nepřerušovaně v obzo-
rovém výseku 360 stupň̊u,

e) výškou optické signalizace plavidla je jej́ı vzdálenost od nejvyšš́ı roviny nákladových
značek nebo pro plavidla, která nákladové značky nemaj́ı, vzdálenost od roviny největš́ıho
př́ıpustného ponoru,

f) noćı obdob́ı mezi západem slunce a východem slunce,

g) dnem obdob́ı mezi východem slunce a západem slunce.

7



(2) Vrcholové světlo je umı́stěné na plavidle tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupň̊u dozadu
od kolmice vedené osou sv́ıtilny k podélné ose plavidla z obou jeho bok̊u.

(3) Bočńı světlo je umı́stěné na plavidle tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupň̊u dozadu od
kolmice vedené osou sv́ıtilny k podélné ose plavidla z př́ıslušného boku.

(4) Zád’ové světlo je umı́stěné na plavidle tak, aby bylo viditelné zezadu 67,5 stupň̊u na obě
strany od podélné osy plavidla.

(5) Pro spojeńı mezi plavidly navzájem nebo mezi plavidly a břehem mohou být použita jiná
světla nebo signály, nemůže-li doj́ıt k jejich záměně se světly nebo signály uvedenými v této
vyhlášce.

§ 16
Nouzová světla

Přestanou-li signálńı světla předepsaná touto vyhláškou fungovat, neprodleně se nahrad́ı světly
nouzovými. Přitom může být předepsané silné světlo nahrazeno světlem jasným a předepsané jasné
světlo světlem obyčejným. Světla s předepsaným výkonem muśı být uvedena opět do provozu v co
nejkratš́ı době.

HLAVA II
NOČNÍ A DENNÍ SIGNALIZACE

Dı́l 1
Signalizace pluj́ıcı́ch plavidel

§ 17
Signalizace samostatně pluj́ıcı́ch plavidel s vlastnı́m pohonem

(1) Samostatně pluj́ıćı plavidlo s vlastńım pohonem nese v noci

a) vrcholové světlo umı́stěné v předńı části plavidla v jeho podélné ose, ve výšce minimálně 4 m,
přičemž výška může být sńıžena na 3 m na účelových a nesledovaných vodńıch cestách,

b) bočńı světla umı́stěná v neǰsirš́ı části plavidla ve stejné výšce nejméně 1 m pod vrcholovým
světlem a alespoň 1 m za ńım v téže rovině kolmé k ose plavidla, zacloněná z vnitřńı strany pla-
vidla tak, aby zelené světlo nebylo viditelné z levého boku plavidla a červené světlo z pravého
boku plavidla, a

c) zád’ové světlo umı́stěné v zadńı části plavidla v jeho podélné ose.

(2) Samostatně pluj́ıćı plavidlo s vlastńım pohonem může v noci nést druhé vrcholové světlo,
umı́stěné v podélné ose plavidla za předńım vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad
předńım vrcholovým světlem tak, aby horizontálńı vzdálenost mezi těmito světly byla nejméně
třikrát větš́ı, než jejich vertikálńı vzdálenost. Samostatně pluj́ıćı plavidlo s vlastńım pohonem,
které je deľśı než 110 m, toto druhé vrcholové světlo nese vždy.

(3) Plavidlo s vlastńım pohonem, kterému v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér, nese
světla předepsaná v odstavćıch 1 a 2.
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(4) Kromě signál̊u předepsaných jinými ustanoveńımi této vyhlášky signalizuje pluj́ıćı vysoko-
rychlostńı plavidlo ve dne i v noci dvěma jasnými žlutými zábleskovými světly umı́stěnými na
vhodném mı́stě 1 m nad sebou tak vysoko, aby byla viditelná ze všech stran.

(5) Na malé plavidlo se odstavce 1 až 4 nevztahuj́ı; to plat́ı i pro plavidlo zajǐst’uj́ıćı přepravu
např́ıč vodńı cesty, byla-li pro tento druh přepravy schválena technická zp̊usobilost (dále jen

”
převozńı lod’“).

§ 18
Signalizace pluj́ıcı́ch vlečných sestav

(1) Remorkér, který vede vlečnou sestavu a remorkér použitý jako pomocný před jiným plavidlem
s vlastńım pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou, nese

a) v noci

1. dvě vrcholová světla umı́stěná ve vzdálenosti 1 m nad sebou v předńı části v podélné ose
plavidla, přičemž se horńı světlo umı́st́ı ve výšce minimálně 4 m a spodńı světlo podle
možnosti 1 m nad bočńımi světly, přičemž na účelových a nesledovaných vodńıch cestách
může být výška horńıho světla sńıžena na 3 m,

2. bočńı světla, podle § 17 odst. 1 ṕısm. b), a

3. žluté zád’ové světlo mı́sto b́ılého, umı́stěné v podélné ose plavidla v dostatečné výšce,
aby bylo dobře viditelné z plavidel vlečených za vlečným remorkérem nebo z plavidla
s vlastńım pohonem, tlačné nebo bočně svázané sestavy, před kterými pomocný remorkér
pluje, nebo

b) za dne žlutý válec se dvěma pruhy černým a b́ılým nahoře a dole, přičemž b́ılé pruhy jsou
na okraji válce, který se umist’uje svisle v předńı části plavidla dostatečně vysoko, aby byl
viditelný ze všech stran.

(2) Pluje-li v čele vlečné sestavy v́ıce vlečných remorkér̊u vedle sebe nebo pluje-li před plavidlem
s vlastńım pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou vedle sebe v́ıce pomocných remorkér̊u
bočně svázaných, každý z nich nese

a) v noci mı́sto vrcholových světel předepsaných v odstavci 1 ṕısm. a) tři vrcholová světla
umı́stěná ve vzdálenosti 1 m nad sebou v předńı části v podélné ose plavidla, přičemž výška
vrchńıho a spodńıho světla muśı splňovat podmı́nku uvedenou v odstavci 1 ṕısm. a), nebo

b) za dne válec předepsaný v odstavci 1.

(3) Plavidla vlečné sestavy, pluj́ıćı za jedńım nebo několika remorkéry, uvedenými v odstavćıch
1 a 2, nesou

a) v noci jasné b́ılé světlo viditelné ze všech stran, umı́stěné ve výšce minimálně 4 m, přičemž
na účelových a nesledovaných vodńıch cestách může být výška sńıžena na 3 m, nebo

b) za dne žlutý balón umı́stěný na vhodném mı́stě a v takové výšce, aby byl dobře viditelný ze
všech stran.
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(4) V př́ıpadě, že

a) vlečené plavidlo je deľśı než 110 m, nese plavidlo dvě světla, z nichž prvńı se umı́st́ı v předńı
části plavidla a druhé v jeho zadńı části,

b) jsou ve vlečné sestavě v́ıce než dvě bočně svázaná plavidla, pak nesou tato světla nebo balón
pouze obě vněǰśı plavidla tak, aby byla signalizace všech vlečených plavidel sestavy pokud
možno ve stejné výšce nad hladinou vody.

(5) Plavidlo nebo plavidla na konci vlečné sestavy kromě signalizace uvedené v odstavci 4 nesou
v noci zád’ové světlo předepsané v § 17 odst. 1 ṕısm. c). Jsou-li na konci sestavy bočně svázaná
plavidla v počtu větš́ım než dvě, nesou toto světlo pouze vněǰśı plavidla. Pluj́ı-li na konci sestavy
malá plavidla, ustanoveńı tohoto odstavce se na ně nevztahuje.

(6) Na malá plavidla, která vlečou jiná malá plavidla, a na vlečená malá plavidla se odstavce 1
až 5 nevztahuj́ı.

§ 19
Signalizace pluj́ıcı́ch tlačných sestav

(1) Tlačná sestava nese v noci

a) v předńı části

1. na plavidle v čele sestavy, anebo plavidle v čele sestavy, které je vlevo, tři vrcholová světla
rozmı́stěná ve vrcholech rovnostranného trojúhelńıku s vodorovnou základnou v rovině
kolmé na podélnou osu sestavy tak, že horńı světlo je ve výšce minimálně 4 m a dvě
spodńı světla ve vzdálenosti 1,25 m od sebe a ve vzdálenosti 1,10 m pod horńım světlem,
přičemž na účelových a nesledovaných vodńıch cestách může být výška horńıho světla
sńıžena na 3 m,

2. na každém daľśım plavidle, jehož celá š́ı̌rka je zpředu viditelná, vrcholové světlo umı́stěné
podle možnosti 2 m pod úrovńı horńıho vrcholového světla, uvedeného pod bodem 1, na
stěžni v podélné ose plavidla, na kterém jsou světla nesena,

b) v neǰsirš́ı části sestavy bočńı světla, předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. b) umı́stěná, co nejbĺıže
k remorkéru, ve vzdálenosti maximálně 1 m od bok̊u sestavy a ve výšce minimálně 2 m,
přičemž na účelových a nesledovaných vodńıch cestách může být výška sńıžena na 1 m,

c) v zadńı části

1. tři zád’ová světla na tlačném remorkéru předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. c) umı́stěná
v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru ve vzdálenosti 1,25 m od sebe v dostatečné
výši, aby nemohla být zacloněna některým plavidlem sestavy,

2. zád’ové světlo na každém plavidle, jehož celá š́ı̌rka je zezadu viditelná; jsou-li však kromě
tlačného remorkéru vidět zezadu v́ıce než dvě plavidla, nesou toto zád’ové světlo pouze
dvě vněǰśı plavidla sestavy.

(2) Ustanoveńı odstavce 1 plat́ı rovněž pro tlačné sestavy, které pluj́ı v noci za jedńım nebo v́ıce
pomocnými remorkéry; b́ılá zád’ová světla uvedená v odstavci 1 ṕısm. c) bodě 1 se však nahrad́ı
žlutými.
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(3) Pluje-li za dne tlačná sestava za jedńım nebo v́ıce pomocnými remorkéry, tlačný remorkér
nese žlutý balón uvedený v § 18 odst. 3 ṕısm. b).

(4) Tlačná sestava se dvěma bočně svázanými tlačnými remorkéry nese nočńı zád’ová světla
předepsaná v odstavci 1 ṕısm. c) bodě 1 na tlačném remorkéru, na kterém je v̊udce sestavy, druhý
tlačný remorkér nese zád’ové světlo předepsané v odstavci 1 ṕısm. c) bodě 2.

(5) Pro účely ustanoveńı této hlavy se tlačná sestava, jej́ıž maximálńı rozměry nepřesahuj́ı 110 m
x 12 m, považuje za samostatně pluj́ıćı plavidlo s vlastńım pohonem.

§ 20
Signalizace pluj́ıcı́ch bočně svázaných sestav

(1) Bočně svázaná sestava nese v noci

a) na každém plavidle vrcholové světlo předepsané v § 17 odst. 1 ṕısm. a), na plavidle bez
vlastńıho pohonu však může být toto světlo nahrazeno b́ılým světlem viditelným ze všech
stran, předepsaným v § 18 odst. 3 ṕısm. a) a umı́stěným na vhodném mı́stě, ne však výše než
vrcholové světlo plavidla nebo plavidel s vlastńım pohonem,

b) bočńı světla předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. b) umı́stěná na vněǰśıch stranách sestavy podle
možnosti ve stejné výšce a minimálně 1 m pod nejnižš́ım vrcholovým světlem, a

c) na každém plavidle zád’ové světlo předepsané v § 17 odst. 1 ṕısm. c).

(2) Ustanoveńı odstavce 1 plat́ı rovněž pro bočně svázanou sestavu, která pluje v noci za jedńım
nebo několika pomocnými remorkéry. Pluje-li bočně svázaná sestava za jedńım nebo několika po-
mocnými remorkéry za dne, každé plavidlo bočně svázané sestavy muśı nést žlutý balón uvedený
v § 18 odst. 3 ṕısm. b).

(3) Odstavce 1 a 2 neplat́ı pro malá plavidla, která vedou v bočně svázané sestavě malá plavidla,
a pro malá plavidla vedená v bočně svázané sestavě.

§ 21
Signalizace plavidel pluj́ıcı́ch pomocı́ plachet

(1) Plavidlo, které pluje pouze pomoćı plachet a současně nepouž́ıvá vlastńı strojńı pohon (dále
jen

”
plachetnice“), nese v noci

a) bočńı světla předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. b), která mohou být obyčejná, a

b) zád’ové světlo předepsané v § 17 odst. 1 ṕısm. c).

(2) Kromě světel uvedených v odstavci 1 může plachetnice nést v noci dvě obyčejná nebo jasná
světla viditelná ze všech stran a umı́stěná nad sebou, přičemž horńı světlo je červené a spodńı
zelené, umı́stěná na vhodném mı́stě, na vrcholku stěžně nebo v jeho horńı části, ve vzdálenosti
nejméně 1 m od sebe.

(3) Plavidlo, které pluje pomoćı plachet a zároveň použ́ıvá strojńı pohon, nese za dne černý kužel,
jehož vrchol směřuje dol̊u, umı́stěný co nejvýše a tak, aby byl dobře viditelný.

(4) Ustanoveńı odstavc̊u 1 a 2 se nevztahuj́ı na malá plavidla. Ustanoveńı odstavce 2 se nevztahuje
na plavidla uvedená v § 44.
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§ 22
Signalizace pluj́ıcı́ch malých plavidel

(1) Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo s vlastńım pohonem nese v noci

a) vrcholové světlo, které je jasné mı́sto silného, umı́stěné v podélné ose plavidla minimálně 1 m
nad bočńımi světly,

b) bočńı světla, která mohou být obyčejná mı́sto jasných a muśı být umı́stěna bud’

1. tak, aby odpov́ıdala § 17 odst. 1 ṕısm. b), nebo

2. vedle sebe nebo v jedné sv́ıtilně v podélné ose plavidla na př́ıdi nebo pobĺıž ńı, a

c) zád’ové světlo předepsané v § 17 odst. 1 ṕısm. c), které nemuśı být použito, jestliže mı́sto
vrcholového světla uvedeného pod ṕısmenem a) se použije jasné b́ılé světlo viditelné ze všech
stran.

(2) Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo s vlastńım pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může
mı́sto světel předepsaných v odstavci 1 nést obyčejné b́ılé světlo umı́stěné na vhodném mı́stě a
v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

(3) Jestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiná malá plavidla, nese světla
předepsaná v odstavci 1.

(4) Vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla nesou obyčejné b́ılé světlo vidi-
telné ze všech stran.

(5) Plachetnice, která je malým plavidlem, nese v noci

a) bočńı světla a zád’ové světlo, která mohou být obyčejná, přičemž bočńı světla se umist’uj́ı
vedle sebe nebo v jedné sv́ıtilně v podélné ose plavidla na př́ıdi nebo v jej́ı bĺızkosti a zád’ové
světlo na zádi plavidla,

b) bočńı světla a zád’ové světlo, která mohou být obyčejná, přičemž zád’ové světlo je obsažené
v jedné sv́ıtilně umı́stěné na vhodném mı́stě stěžně, na jeho vrcholku nebo v jeho horńı části,
nebo

c) obyčejné b́ılé světlo viditelné ze všech stran, nepřesahuje-li jej́ı délka 7 m, a zároveň druhé
obyčejné b́ılé světlo, přibližuj́ı-li se k ńı jiná plavidla.

(6) Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo bez vlastńıho pohonu a bez plachet nese v noci obyčejné
b́ılé světlo viditelné ze všech stran.

§ 23
Signalizace pluj́ıcı́ch plavidel přepravuj́ıcı́ch nebezpečné věci

(1) Plavidlo přepravuj́ıćı nebezpečné věci podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu ne-
bezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2) nese v sou-
ladu s touto smlouvou kromě signalizace předepsané jinými ustanoveńımi této vyhlášky

a) v noci jedno až tři modrá světla, která mohou být obyčejná,

b) za dne jeden až tři modré kužely, jejichž vrcholy směřuj́ı dol̊u.
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(2) Signalizace uvedená v odstavci 1 se umist’uje na vhodném mı́stě v takové výšce, aby byla
viditelná ze všech stran. Může být provedena tak, že se umı́st́ı na př́ıdi a na zádi plavidla ve výšce
nejméně 3 m.

(3) Je-li v tlačné nebo bočně svázané sestavě jedno nebo v́ıce plavidel uvedených v odstavci 1,
nese tuto signalizaci pouze plavidlo zajǐst’uj́ıćı pohyb sestavy.

(4) V tlačné sestavě, jej́ıž pohyb zajǐst’uj́ı dva remorkéry vedle sebe, nese signalizaci uvedenou
v odstavci 3 remorkér, který je na pravé straně.

§ 24
Signalizace plavidel, na kterých je povoleno přepravovat v́ıce než 12 cestuj́ıcı́ch, a

jejichž maximálnı́ délka nepřesahuje 20 m

Osobńı lod’, jej́ıž délka nepřesahuje 20 m, nese za dne dvojitý žlutý kužel umı́stěný na vhodném
mı́stě a v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.

§ 25
Signalizace pluj́ıcı́ch převoznı́ch lodı́

(1) Převozńı lod’, která nepluje volně, nese

a) v noci

1. jasné b́ılé světlo viditelné ze všech stran a umı́stěné ve výšce minimálně 4 m; tato výška
může být sńıžena na 2 m, nepřesahuje-li délka převozńı lodi 20 m nebo na účelových a
nesledovaných vodńıch cestách a

2. jasné zelené světlo viditelné ze všech stran a umı́stěné ve vzdálenosti 1 m nad světlem
uvedeným pod bodem 1,

b) za dne zelený balón ve výšce minimálně 4 m viditelný ze všech stran; tato výška může být
sńıžena na 3 m, nepřesahuje-li délka převozńı lodi 20 m nebo na účelových a nesledovaných
vodńıch cestách.

(2) Předńı lod’ka nebo bóje, na ńıž je lano kyvadlového př́ıvozu, nese v noci jasné b́ılé světlo
viditelné ze všech stran a umı́stěné 1,5 m nad hladinou vody.

(3) Volně pluj́ıćı převozńı lod’ nese

a) v noci

1. jasné b́ılé světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odstavci 1 ṕısm. a) bodě 1,

2. jasné zelené světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odstavci 1 ṕısm. a) bodě 2, a

3. bočńı světla a zád’ové světlo, předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. b) a c),

b) za dne zelený balón předepsaný v odstavci 1 ṕısm. b).
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§ 26
Signalizace plavidel, která maj́ı přednost při proplouvánı́

Plavidlo maj́ıćı přednost při proplouváńı mı́sty s určeným pořad́ım proplouváńı, muśı nést kromě
signalizace předepsané jinými ustanoveńımi této hlavy za dne červený plamenec umı́stěný v předńı
části plavidla v dostatečné výši, aby byl dobře viditelný.

§ 27
Signalizace plavidel, která ztratila manévrovacı́ schopnost

(1) Na plavidle, které ztratilo manévrovaćı schopnost, se kromě signalizace podle jiných ustano-
veńı této hlavy už́ıvá signalizace

a) v noci červeným světlem kývaj́ıćım se v p̊ulkruhu; na malých plavidlech může být toto světlo
b́ılé, nebo dvěma červenými světly umı́stěnými na vhodném mı́stě dostatečně vysoko a 1 m
nad sebou tak, aby byla viditelná ze všech stran,

b) za dne kýváńım červenou vlajkou v p̊ulkruhu nebo dvěma černými balóny umı́stěnými na
vhodném mı́stě dostatečně vysoko a 1 m nad sebou tak, aby byly viditelné ze všech stran.

(2) Vyžaduje-li to situace, muśı se použ́ıt na takovém plavidle nav́ıc zvukový signál stanovený
v hlavě I části čtvrté této vyhlášky.

§ 28
Signalizace pluj́ıcı́ch plovoucı́ch těles a plovoucı́ch zař́ızenı́

Plovoućı těleso nebo plovoućı zař́ızeńı nese v noci jasná b́ılá světla viditelná ze všech stran
v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jeho obrysy.

Dı́l 2
Signalizace za stánı́

§ 29
Signalizace stoj́ıcı́ch plavidel

(1) Stoj́ıćı plavidlo, s výjimkou plavidel uvedených v § 31 a 34, nese

a) v noci obyčejné b́ılé světlo viditelné ze všech stran umı́stěné ve výšce nejméně 3 m nebo
obyčejné b́ılé světlo viditelné ze všech stran, umı́stěné ve stejné výšce na př́ıdi a na zádi na
straně do plavebńı dráhy,

b) za dne, pokud stoj́ı bez př́ımého nebo nepř́ımého př́ıstupu na břeh, černý balón, umı́stěný na
vhodném mı́stě v předńı části plavidla v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran; to
neplat́ı pro malá plavidla.

(2) Stoj́ıćı tlačná sestava nebo stoj́ıćı bočně svázaná sestava, bez př́ımého nebo nepř́ımého
př́ıstupu na břeh, nese
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a) v noci na každém vněǰśım plavidle sestavy obyčejné b́ılé světlo viditelné ze všech stran
umı́stěné na vhodném mı́stě ve výšce nejméně 4 m, přičemž celkový počet světel je nejvýše 4
za předpokladu, že vněǰśı obrys sestavy je dobře rozeznatelný,

b) za dne černý balón na tlačném remorkéru a na plavidle v čele sestavy nebo na každém vněǰśım
plavidle v čele sestavy.

(3) Malé plavidlo může mı́sto světel předepsaných v odstavćıch 1 a 2 nést v noci obyčejné b́ılé
světlo umı́stěné na vhodném mı́stě v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

(4) Signalizace předepsaná v odstavćıch 1 až 3 neńı třeba,

a) stoj́ı-li plavidlo na vodńı cestě, na ńıž neńı plavba přechodně možná nebo je zastavena,

b) stoj́ı-li plavidlo podél břehu a je odtud dostatečně osvětleno, nebo

c) stoj́ı-li plavidlo v bezpečné poloze za hranićı vyznačené plavebńı dráhy.

§ 30
Signalizace stoj́ıcı́ch plavidel přepravuj́ıcı́ch nebezpečné věci

Ustanoveńı § 23 se vztahuje i na stoj́ıćı plavidla přepravuj́ıćı nebezpečné věci podle mezinárodńı
smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách, která je
součást́ı právńıho řádu2).

§ 31
Signalizace převoznı́ch lodı́ stoj́ıcı́ch na svém stanovǐsti u břehu

(1) Převozńı lod’ stoj́ıćı na svém stanovǐsti, která nepluje volně, nese světla uvedená v § 25 odst. 1.
Předńı lod’ka nebo bóje, na ńıž je lano kyvadlového př́ıvozu, nese světlo předepsané v § 25 odst. 2.

(2) Volně pluj́ıćı převozńı lod’ v provozu stoj́ıćı na svém stanovǐsti nese světla předepsaná v § 25
odst. 1. Při krátkodobém stáńı může nést i ostatńı světla předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. b) a c).
Při ukončeńı provozu však nepoužije zelené světlo uvedené v § 25 odst. 3 ṕısm. a) bodě 2.

§ 32
Signalizace stoj́ıcı́ch plovoucı́ch těles a plovoucı́ch zař́ızenı́

Plovoućı těleso nebo plovoućı zař́ızeńı nese v noci obyčejná b́ılá světla viditelná ze všech stran
v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy ze strany plavebńı dráhy. Ustanoveńı § 29
odst. 4 se použije obdobně.

§ 33
Signalizace śıt́ı nebo jiného rybolovného zař́ızenı́ stoj́ıcı́ch plavidel

Śıtě nebo jiná rybolovná zař́ızeńı zasahuj́ıćı ze stoj́ıćıch plavidel do plavebńı dráhy nebo jej́ı
bezprostředńı bĺızkosti se označ́ı

a) v noci obyčejnými b́ılými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha
byla dobře rozeznatelná,
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b) za dne žlutými bójemi, plováky nebo žlutými vlajkami v takovém počtu, aby byla jejich
poloha dobře rozeznatelná.

§ 34
Signalizace plovoucı́ch strojů, které vykonávaj́ı práci na vodnı́ cestě, jakož i nasedlých

nebo potopených plavidel

(1) Plovoućı stroj při práci a stoj́ıćı plavidlo, které vykonává práci na vodńı cestě nebo provád́ı
sondážńı nebo měřićı operace, nese

a) na straně nebo na stranách, kde je pr̊ujezd volný

1. v noci dvě obyčejná zelená světla nebo dvě jasná zelená světla umı́stěná 1 m nad sebou,

2. za dne dva zelené dvojité kužele umı́stěné 1 m nad sebou,

b) na straně, kde pr̊ujezd neńı volný,

1. v noci červené světlo umı́stěné ve stejné výšce jako výše umı́stěné zelené světlo uvedené
pod ṕısmenem a) bodem 1, a stejné intenzity,

2. za dne červený balón ve stejné výšce jako výše umı́stěný zelený dvojitý kužel uvedený
pod ṕısmenem a) bodem 2.

(2) V př́ıpadě, kdy plavidlo uvedené v odstavci 1 má být chráněno před vlnobit́ım, nese

a) na straně nebo na stranách, kde je pr̊ujezd volný,

1. v noci obyčejné červené světlo a obyčejné b́ılé světlo nebo jasné červené světlo a jasné
b́ılé světlo 1 m nad sebou, přičemž červené světlo je nahoře,

2. za dne vlajku, jej́ıž horńı polovina je červená a dolńı polovina b́ılá nebo dvě vlajky nad
sebou, z nichž horńı je červená a dolńı b́ılá, a

b) na straně, kde pr̊ujezd neńı volný,

1. v noci červené světlo umı́stěné ve stejné výšce a stejné intenzity jako červené světlo
předepsané pod ṕısmenem c),

2. za dne červenou vlajku umı́stěnou ve stejné výšce jako červenob́ılá vlajka nebo červená
vlajka na druhé straně.

(3) Denńı signalizace předepsaná v odstavci 1 ṕısm. a) a b) může být nahrazena následuj́ıćımi
znaky

a) na straně nebo na stranách, kde je pr̊ujezd volný, tabuĺı E.1a stanovenou v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce, a

b) na straně, kde pr̊ujezd neńı volný, tabuĺı A.1a stanovenou v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce,
umı́stěnou ve stejné výšce jako tabule uvedená pod ṕısmenem a).

(4) Signalizace předepsaná v odstavćıch 1 až 3 se umı́st́ı ve výšce, aby byla viditelná ze všech
stran. Vlajky mohou být nahrazeny tabulemi stejné barvy.

(5) Nasedlé nebo potopené plavidlo nese signalizaci předepsanou v odstavci 2 ṕısm. a) a b).
Pokud poloha potopeného plavidla neumožňuje umı́stit signalizaci př́ımo na plavidle, umı́st́ı se na
lod’kách, bój́ıch nebo jiným vhodným zp̊usobem.
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§ 35
Signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečı́ pro plavbu

(1) Jsou-li kotvy plavidel, v př́ıpadech uvedených v § 29 a 32, v noci hozeny tak, že jejich lana
nebo řetězy mohou představovat nebezpeč́ı pro plavbu, je světlo za stáńı, které je nejbĺıže k těmto
kotvám, nahrazeno dvěma obyčejnými b́ılými světly, umı́stěnými 1 m nad sebou a viditelnými ze
všech stran.

(2) Každá hozená kotva plavidla, která by mohla představovat nebezpeč́ı pro plavbu, se označ́ı

a) v noci bój́ı nebo plovákem s radarovým odražečem a obyčejným b́ılým světlem viditelným ze
všech stran,

b) za dne žlutou bój́ı nebo plovákem s radarovým odražečem.

(3) Lana nebo kotevńı řetězy plovoućıho stroje představuj́ıćı nebezpeč́ı pro plavbu, se označ́ı

a) v noci bój́ı nebo plovákem s radarovým odražečem a obyčejným b́ılým světlem viditelným ze
všech stran,

b) za dne žlutou bój́ı nebo plovákem s radarovým odražečem.

HLAVA III
DOPLŇKOVÁ A ZVLÁŠTNÍ SIGNALIZACE

§ 36
Doplňková signalizace plavidel

Plavidla plavebńıho úřadu, Policie České republiky, obecńı policie, Celńı správy České republiky
a plavidla složek integrovaného záchranného systému při dodržeńı signalizace, kterou jim ukládaj́ı
ustanoveńı hlavy II části třet́ı této vyhlášky, mohou signalizovat v noci i za dne obyčejným blikavým
modrým světlem viditelným ze všech stran, jsou-li na obou boćıch označena názvem provozovatele
nebo jeho obvyklou zkratkou a v př́ıpadě záchranných plavidel nápisem

”
ZÁCHRANNÉ PLAVI-

DLO“ nebo
”
RESCUE“.

§ 37
Zvláštnı́ signalizace na plavidle

Plavidlo, které za plavby vykonává práce na vodńı cestě, poskytuje technickou pomoc jiným
plavidl̊um nebo provád́ı sondážńı nebo měřićı práce, může při dodržeńı signalizace předepsané
jinými ustanoveńımi této vyhlášky signalizovat v noci i za dne jasným nebo obyčejným blikavým
žlutým světlem viditelným ze všech stran.

§ 38
Zvláštnı́ signalizace ochrany před vlnobit́ım

(1) Plavidlo, které pluje nebo stoj́ı, s výjimkou plavidel uvedených v § 34, které je třeba chránit
před vlnobit́ım zp̊usobeným jinými pluj́ıćımi plavidly, nese kromě signalizace předepsané jinými
ustanoveńımi této hlavy
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a) v noci obyčejné červené světlo a obyčejné b́ılé světlo nebo jasné červené světlo a jasné b́ılé
světlo 1 m nad sebou, přičemž červené světlo je nad b́ılým světlem a na takovém mı́stě, aby
byla obě světla viditelná ze všech stran a nemohla být mylně zaměněna za jiná světla,

b) za dne vlajku, jej́ıž horńı polovina je červená a dolńı polovina b́ılá, umı́stěnou na vhodném
mı́stě a v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran.

(2) Vlajka podle odstavce 1 ṕısm. b) může být nahrazena dvěma vlajkami nebo tabulemi nad
sebou, z nichž horńı je červená a dolńı b́ılá.

(3) Aniž je dotčeno ustanoveńı § 34, signalizaci uvedenou v odstavci 1 nebo 2 může použ́ıt

a) plavidlo, které je vážně poškozeno nebo se účastńı záchranných praćı, jakož i plavidlo, které
ztratilo manévrovaćı schopnost, nebo

b) plavidlo, které má povoleńı plavebńıho úřadu.

§ 39
Signály v nouzi

(1) Na plavidle v nouzi, které potřebuje pomoc, se už́ıvá signalizace

a) kroužeńım vlajkou nebo jiným obdobným předmětem,

b) kroužeńım světlem,

c) vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru,

d) odpalováńım světlic nebo pyrotechnických prostředk̊u, které po odpáleńı vytvářej́ı tzv.
červený déšt’ a následuj́ı v krátkých intervalech,

e) světelným signálem sestávaj́ıćım se spojeńı znak̊u . . . . . . SOS podle Morseovy abecedy,

f) plamenem,

g) světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem, nebo

h) opakuj́ıćımi se pomalými pohyby rukou ze vzpažeńı dol̊u.

(2) Tyto signály nahrazuj́ı nebo doplňuj́ı zvukové signály uvedené v § 50.

18



§ 40
Signalizace zákazu vstupu

Vyžaduje-li zajǐstěńı bezpečnosti osob nebo plavidla omezeńı vstupu nepovolaných osob na plavi-
dlo, použije se znak “zákaz vstupu“ tak, aby byl dobře viditelný na palubě plavidla nebo př́ıstupové
lávce. V noci muśı být znak

”
zákaz vstupu“ osvětlený.

§ 41
Signalizace zákaz koǔrenı́

Vyžaduje-li zajǐstěńı bezpečnosti osob na plavidle, ostatńıch účastńık̊u plavebńıho provozu, pla-
vidla, vodńı cesty nebo staveb na ńı se nacházej́ıćıch, př́ıstavńıch zař́ızeńı nebo životńıho prostřed́ı
zvýšenou ochranu před vznikem požáru, umı́st́ı se znak

”
zákaz kouřeńı“ nebo

”
zákaz kouřeńı a

manipulace s plamenem“ na plavidle tak, aby byl dobře viditelný. V noci muśı být tento znak
osvětlený.

§ 42
Signalizace omezenı́ bočnı́ho stánı́

(1) Vyžaduje-li zajǐstěńı bezpečnosti ostatńıch účastńık̊u plavebńıho provozu omezeńı bočńıho
stáńı v bĺızkosti plavidla, použije se tabule se znakem A.5 uvedená v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce
s trojúhelńıkem b́ılé barvy ve spodńı části a s černými č́ıslicemi, které vyznačuj́ı vzdálenost v me-
trech od boku plavidla, ve které je stáńı ostatńıch plavidel zakázáno. Tabule se umı́st́ı v podélné
ose plavidla a v noci osvětĺı tak, aby byla dobře viditelná z obou stran plavidla.

(2) Na plavidla a tlačné nebo bočně svázané sestavy uvedené v § 30 se odstavec 1 nevztahuje.

§ 43
Signalizace plavidel s omezenou možnost́ı manévrovánı́

(1) Plavidlo, které má zt́ıženou možnost uvolnit plavebńı dráhu jiným plavidl̊um ve smyslu usta-
noveńı této vyhlášky, protože vykonává práce pod vodou, zejména hloubeńı, pokládáńı kabel̊u nebo
umı́st’ováńı bój́ı, a jeho poloha může ztěžovat plavbu, nese kromě signalizace stanovené ustanoveńımi
hlavy II části třet́ı této vyhlášky

a) v noci tři jasná nebo obyčejná světla, z nichž horńı a dolńı jsou červená a prostředńı b́ılé,
umı́stěná nejméně 1 m nad sebou v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran,

b) za dne černý balón, černý dvojitý kužel a černý balón, přičemž černý dvojitý kužel je
uprostřed, umı́stěné nejméně 1 m nad sebou v takové výši, aby byly viditelné ze všech stran.

(2) Plavidlo uvedené v odstavci 1 vykonávaj́ıćı práce, v jejichž d̊usledku vznikaj́ı překážky pro
plavbu, kromě signalizace uvedené v odstavci 1 nese

a) v noci

1. dvě jasná nebo obyčejná červená světla umı́stěná nejméně 1 m nad sebou na té straně
nebo těch stranách, na nichž jsou překážky, a tak, aby byla viditelná ze všech stran, a
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2. dvě jasná nebo obyčejná zelená světla umı́stěná nejméně 1 m nad sebou na té straně
nebo těch stranách, kde je pr̊ujezd volný, a tak, aby byla viditelná ze všech stran,

b) za dne

1. dva černé balóny umı́stěné nejméně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, na
nichž jsou překážky, a

2. dva černé dvojité kužele umı́stěné nejméně 1 m nad sebou na té straně nebo těch
stranách, kde je pr̊ujezd volný.

(3) Světla, balóny a dvojité kužele uvedené v odstavci 2 muśı být nejméně 2 m od signalizace
předepsané v odstavci 1 a ne výše, než je úroveň dolńıho světla nebo dolńıho balónu.

(4) Na plovoućı stroje vykonávaj́ıćı práce na mı́stě se odstavce 1 až 3 nevztahuj́ı.

§ 44
Signalizace plavidel při rybolovu

(1) Plavidlo, které vleče rybářské śıtě nebo jiné rybolovné zař́ızeńı, které omezuje jeho
manévrovatelnost, nese kromě signalizace stanovené ustanoveńımi hlavy II části třet́ı této vyhlášky

a) v noci dvě jasná nebo obyčejná světla, nahoře zelené, dole b́ılé, ve vzájemné vzdálenosti
nejméně 1 m tak vysoko, aby byla viditelná ze všech stran, umı́stěná před vrcholovým světlem
předepsaným v § 17 odst. 1 ṕısm. a) tak, aby horńı světlo bylo ńıž než světlo vrcholové, ale
dolńı světlo výš než bočńı světla předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. b), přičemž plavidlo kratš́ı
než 50 m nemuśı nést světlo předepsané v § 17 odst. 1 ṕısm. a),

b) za dne dva černé kužele spojené svými vrcholy, umı́stěné nad sebou v takové výšce, aby byly
viditelné ze všech stran.

(2) Plavidlo při rybolovu, s výjimkou plavidel uvedených v odstavci 1, nese signalizaci
předepsanou v odstavci 1, s výjimkou vrcholového světla předepsaného v § 17 odst. 1 ṕısm. a),
přičemž mı́sto zeleného světla nese v noci jasné nebo obyčejné červené světlo viditelné ze všech
stran. Zasahuje-li rybolovné zař́ızeńı na vodńı hladině do vzdálenosti větš́ı než 150 m od boku
plavidla, plavidlo nav́ıc nese

a) v noci daľśı jasné nebo obyčejné b́ılé světlo ve vzdálenosti 2 m až 6 m od dvojice červeného
a b́ılého světla předepsaného výše ve směru rybolovného zař́ızeńı, přičemž toto světlo se
umı́st’uje ńıž než světlo b́ılé a výše než bočńı světla předepsaná v § 17 odst. 1 ṕısm. b),

b) za dne černý kužel, jehož vrchol směřuje nahoru.

§ 45
Signalizace plavidel, zajǐst’uj́ıcı́ch činnost pod vodnı́ hladinou

(1) Plavidlo zajǐst’uj́ıćı činnost pod vodńı hladinou nese kromě signalizace předepsané v jiných
ustanoveńıch této vyhlášky tuhou maketu vlajky

”
A“ Mezinárodńıho vlajkového kódu o výšce

nejméně 1 m, umı́stěnou na vhodném mı́stě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran za
dne i v noci.

(2) Mı́sto signalizace předepsané v odstavci 1 může takové plavidlo nést signalizaci uvedenou
v § 43 odst. 1.
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§ 46
Signalizace plavidel zajǐst’uj́ıcı́ch činnost pod vodnı́ hladinou

Plavidlo prováděj́ıćı činnost souvisej́ıćı se zneškodňováńım výbušnin nese kromě signalizace sta-
novené jinými ustanoveńımi této vyhlášky

a) v noci tři jasná nebo obyčejná zelená světla viditelná ze všech stran, rozmı́stěná do tvaru
trojúhelńıku, jehož vodorovná základna je v rovině kolmé na podélnou osu plavidla, přičemž
horńı světlo je umı́stěno na vrcholu př́ıd’ového stěžně nebo v jeho bĺızkosti a daľśı dvě světla,
každé na konci jeho ramen,

b) za dne tři černé balóny umı́stěné podle ṕısmene a).

§ 47
Doplňková signalizace plavidel lodivodské služby

Plavidlo lodivodské služby nese kromě signalizace stanovené ustanoveńımi hlavy II části třet́ı
této vyhlášky mı́sto světla předepsaného v § 17 odst. 1 ṕısm. a) dvě jasná nebo obyčejná světla nad
sebou, viditelná ze všech stran, přičemž horńı světlo je b́ılé a dolńı červené, a umı́stěná na vrcholu
nebo v úrovni vrcholu stěžně.

ČÁST ČTVRTÁ
ZVUKOVÉ SIGNÁLY, RADIOKOMUNIKAČNÍ A NAVIGAČNÍ ZAŘÍZENÍ

HLAVA I
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

§ 48
Obecná ustanovenı́

(1) Jsou-li touto vyhláškou stanoveny jiné zvukové signály než signály dávané lodńım zvonem,
je třeba je dávat

a) na plavidle s vlastńım pohonem, s výjimkou malých plavidel uvedených v ṕısmenu b),
pomoćı mechanických zvukových signalizačńıch zař́ızeńı odpov́ıdaj́ıćıch požadavk̊um stano-
veným v části 1 př́ılohy č. 6 k této vyhlášce a umı́stěných dostatečně vysoko tak, aby se zvuk
mohl volně rozléhat směrem dopředu, a je-li to možné, také dozadu, nebo

b) na plavidlech bez vlastńıho pohonu a na malých plavidlech s vlastńım pohonem, která nejsou
vybavena mechanickým zvukovým signalizačńım zař́ızeńım, pomoćı vhodné trubky nebo rohu,
přičemž signály odpov́ıdaj́ı požadavk̊um uvedeným v části 1 bodu A ṕısm. b) a bodu B ṕısm.
b) př́ılohy č. 6 k této vyhlášce.

(2) Zvukové signály složené z dlouhých, krátkých a velmi krátkých zvuk̊u, na plavidlech s vlastńım
pohonem doprováźı synchronizované světelné signály, které jsou žluté, jasné a viditelné ze všech
stran. Toto ustanoveńı se nevztahuje na malá plavidla, ani na zvukové signály dávané lodńım
zvonem.
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(3) Krátký zvuk trvá 1 sekundu a dlouhý zvuk trvá 4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma
zvuky následuj́ıćımi po sobě je 1 sekunda.

(4) Řada velmi krátkých zvuk̊u je série nejméně šesti zvuk̊u, z nichž každý trvá 1 sekundy, přičemž
interval mezi dvěma po sobě následuj́ıćımi zvuky je 1 sekundy.

(5) Řada úder̊u na zvon trvá 4 sekundy. Může být nahrazena řadou úder̊u kovu o kov stejné
časové délky.

(6) Pluj́ı-li plavidla v sestavě, předepsané zvukové signály dává pouze plavidlo, na kterém je
v̊udce sestavy.

§ 49
Použ́ıvánı́ zvukových signálů

(1) Neńı-li v této vyhlášce stanoveno jinak, každé plavidlo, s výjimkou malých plavidel uvedených
v odstavci 2, dává signály uvedené v části 3 př́ılohy č. 6 k této vyhlášce, vyžaduje-li si to plavebńı
situace.

(2) Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo nebo malé plavidlo, vlekoućı nebo vedoućı v sestavě jen malá
plavidla, dává obecné signály uvedené v části 3 bodu A př́ılohy č. 6 k této vyhlášce, vyžaduje-li si
to plavebńı situace.

§ 50
Signály v nouzi

(1) Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc, opakuje řady úder̊u na zvon nebo
dává dlouhé zvukové signály.

(2) Signály uvedené v odstavci 1 nahrazuj́ı nebo doplňuj́ı optické signály předepsané v § 39.

HLAVA II
RADIOTELEFONNÍ A JINÉ ZAŘÍZENÍ SLOUŽ́ICÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PLAVBY

A ZPŮSOB JEJICH UŽ́IVÁNÍ

§ 51
Radiotelefonnı́ zař́ızenı́

(1) Plavidlo s vlastńım pohonem, s výjimkou malých plavidel, převozńıch lod́ı a plovoućıch stroj̊u
s vlastńım pohonem, muśı být vybaveno dvěma provozuschopnými rádiovými stanicemi. Jestliže
plavidlo pluje, jsou rádiové stanice trvale zapnuty a nastaveny na kmitočtových kanálech určených
pro spojeńı mezi plavidly a v pohotovosti na kmitočtovém kanálu určeném pro př́ıjem a vyśıláńı
plavebńıch informaćı. Kmitočtový kanál určený pro přenos plavebńıch informaćı lze jen krátkodobě
přepnout, za účelem předáńı či př́ıjmu informace, na jiný kmitočtový kanál.

(2) Převozńı lod’ a plovoućı stroj s vlastńım pohonem muśı být vybaveny alespoň jednou provozu-
schopnou rádiovou stanićı. Jsou-li uvedená plavidla v provozu, muśı být rádiová stanice zapnuta pro
př́ıjem a vyśıláńı na kmitočtovém kanálu vyčleněném pro spojeńı mezi plavidly. Tento kmitočtový
kanál lze jen krátkodobě přepnout, za účelem předáńı či př́ıjmu informace, na jiný kmitočtový
kanál.
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(3) Vůdce každého plavidla vybaveného rádiovou stanićı se před vjezdem do nepřehledného úseku
vodńı cesty, úzkého profilu mostu a úsek̊u vymezených plavebńım úřadem ohlašuje na kmitočtovém
kanálu určeném pro spojeńı mezi plavidly.

(4) Signálńı znak B.11 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce označuje mı́sto, kde se vyžaduje
použit́ı radiotelefonńıho spojeńı.

§ 52
Radiolokátor

(1) Radiolokátor nebo zař́ızeńı ECDIS zp̊usobilé pro vnitrozemskou plavbu, provozované v na-
vigačńım režimu, lze na plavidle použ́ıvat k zajǐstěńı bezpečné plavby tehdy, je-li

a) plavidlo vybaveno ukazatelem rychlosti otáčeńı, s výjimkou převozńı lodě nepluj́ıćı volně a

b) na palubě osoba s pr̊ukazem zp̊usobilosti k vedeńı plavidla pomoćı radaru.

(2) Aniž je dotčeno ustanoveńı § 51, malá plavidla použ́ıvaj́ıćı radiolokátor, jsou vybavena
rádiovou stanićı v provozuschopném stavu a nastavenou na kmitočtovém kanálu pro spojeńı mezi
plavidly.

(3) V sestavách plavidel se ustanoveńı odstavce 1 vztahuje pouze na plavidlo, na kterém je v̊udce
sestavy.

(4) Pluj́ıćı vysokorychlostńı plavidla muśı být vybavena radiolokátorem vždy a muśı jej použ́ıvat.

§ 53
Automatický identifikačnı́ systém ve vnitrozemské plavbě

Plavidlo použ́ıvá automatický identifikačńı systém lodi k přenosu informaćı pro zajǐstěńı bezpečné
plavby, odpov́ıdaj́ı-li hodnoty v něm zanesené po celou dobu skutečným údaj̊um o plavidle.
Malé plavidlo použ́ıvá automatický identifikačńı systém, je-li vybaveno radiotelefonńım zař́ızeńım
umožňuj́ıćım spojeńı mezi plavidly.

ČÁST PÁTÁ
PLAVEBNÍ ZNAČENÍ

§ 54
Signálnı́ znaky a světelné signály vydávané zař́ızenı́m umı́stěným mimo plavidlo

Signálńı znaky zákaz̊u, př́ıkaz̊u, omezeńı, doporučeńı, informaćı, jakož i doplňuj́ıćı signálńı znaky
na vodńı cestě, instalované na hladině, břeźıch a stavbách na vodńı cestě nebo vydávané k tomu
určeným zař́ızeńım umı́stěným mimo plavidlo k zajǐstěńı bezpečnosti plavby, a jejich význam jsou
uvedeny v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.
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§ 55
Značenı́ plavebnı́ dráhy

(1) Plavebńı dráha je část vodńı cesty, kterou mohou plavidla využ́ıvat pro plavbu.

(2) Levý a pravý břeh jsou strany vnitrozemské vodńı cesty ve směru od pramene k úst́ı.

(3) Směr proti proudu je směr k prameni toku.

(4) Signálńı znaky, které mohou být použity k vyznačeńı plavebńı dráhy pro usnadněńı plavby, a
upřesněńı podmı́nek pro použ́ıváńı signálńıch znak̊u, světel a jejich význam jsou uvedeny v př́ıloze
č. 8 k této vyhlášce.

(5) Na uzavřených štěrkovǐst́ıch, kde neńı patrný př́ıtok a odtok vody, se považuje pro účely
vyznačeńı plavebńı dráhy signálńımi znaky směr od vykládky k mı́stu těžby za směr proti proudu.

§ 56
Jiné signálnı́ znaky a značenı́

Na nesledovaných vodńıch cestách mohou být pro usnadněńı plavby použity též jiné výstražné
nebo informativńı značky nebo nápisy, které nejsou podobné nebo zaměnitelné se signálńımi znaky
uvedenými v př́ılohách č. 7 a 8 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB A POSTUPY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PLAVBĚ

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 57
Obecná pravidla

(1) Vysokorychlostńı plavidla a malá plavidla s vlastńım pohonem pluj́ıćı mimo výtlačný režim
ponechaj́ı vždy všem ostatńım plavidl̊um dostatek mı́sta, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela
přitom měnit směr nebo rychlost plavby. Malým plavidlem se pro účely této části rozumı́ jak
samostatně pluj́ıćı malé plavidlo, tak i sestava složená pouze z malých plavidel.

(2) Potkáváńı plavidel je plavebńı situace, při které se plavidla navzájem přibližuj́ı v opačném
směru plavby př́ımo nebo téměř př́ımo proti sobě za účelem minout se levými nebo pravými boky.
Předj́ıžděńı plavidel je plavebńı situace, při které se jedno plavidlo přibližuje k jinému plavidlu
pluj́ıćımu ve stejném směru plavby v úhlu větš́ım než 22,5 stupň̊u vzad od kolmice vedené na
podélnou osu předj́ıžděného plavidla. Kř́ıžeńı směru plavby plavidel je přibližováńı plavidel v jiných
směrech plavby než při potkáváńı nebo předj́ıžděńı.

(3) Potkávat nebo předj́ıždět lze v těch př́ıpadech, jen je-li š́ı̌rka plavebńı dráhy dostačuj́ıćı pro
současné proplut́ı s přihlédnut́ım k mı́stńım poměr̊um a ostatńımu plavebńımu provozu.

(4) V sestavách plavidel dávaj́ı optické signály pro přednost při proplouváńı, pro potkáváńı a
pro předj́ıžděńı pouze plavidla, na kterých je v̊udce sestavy.

(5) Pluj́ı-li plavidla směry, které vylučuj́ı jakékoli nebezpeč́ı kolize, neměńı směr nebo rychlost
plavby zp̊usobem, který by mohl nebezpeč́ı kolize přivodit.

24



(6) Zpozoruje-li v̊udce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpeč́ı kolize, signalizuje řadou velmi
krátkých zvuk̊u.

§ 58
Nehoda a nasednut́ı plavidla

(1) Hroźı-li osobám na plavidle v př́ıpadě nehody nebezpeč́ı, použije jeho v̊udce všech prostředk̊u,
které má k dispozici, pro jejich záchranu.

(2) Vůdce plavidla, které je v bĺızkosti jiného plavidla postiženého nehodou, při ńıž jsou ohroženy
osoby, nebo hroźı-li vytvořeńı překážky v plavebńı dráze, poskytne neodkladně pomoc, může-li tak
učinit bez nebezpeč́ı pro sebe nebo jiného a neohroźı-li t́ım bezpečnost vlastńıho plavidla.

(3) Nasedlo nebo potopilo-li se plavidlo v plavebńı dráze nebo v jej́ı bĺızkosti a vyžaduje-li to
situace, použije se v době co nejkratš́ı signalizace nasedlého nebo potopeného plavidla a na vhodných
mı́stech v dostatečné vzdálenosti od tohoto mı́sta se upozorńı přibližuj́ıćı se plavidla tak, aby mohla
včas provést potřebná opatřeńı.

(4) Dojde-li k nehodě při proplouváńı plavidla plavebńı komorou, uvědomı́ v̊udce plavidla
o př́ıpadu obsluhu plavebńı komory.

HLAVA II
KŘÍŽENÍ SMĚRŮ, POTKÁVÁNÍ A PŘEDJ́IŽDĚNÍ

Dı́l 1
Ǩŕı̌zenı́

§ 59
Ǩŕı̌zenı́ směrů plavby

(1) Pluj́ı-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kř́ıž́ı a mohlo by vzniknout nebezpeč́ı
kolize, plavidlo, které má jiné plavidlo po pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě a
vyhne se kř́ıžeńı směr̊u plavby před jeho př́ıd́ı. Plavidlo, které pluje z pravé strany, zachová sv̊uj
směr plavby. To neplat́ı pro malá plavidla ve vztahu k ostatńım plavidl̊um a v př́ıpadech obrat̊u
plavidel, odplouváńı a přibližováńı.

(2) Bez ohledu na odstavec 1 dodržuj́ı malá plavidla pluj́ıćı kř́ıž́ıćımi se směry tak, že by mohlo
vzniknout nebezpeč́ı kolize, následuj́ıćı pravidla:

a) malé plavidlo s vlastńım pohonem uvolńı dráhu všem ostatńım malým plavidl̊um,

b) b) malé plavidlo bez vlastńıho pohonu a nepluj́ıćı pomoćı plachet uvolńı dráhu malým pla-
vidl̊um pluj́ıćım pomoćı plachet,

c) plavidlo, které pluje z pravé strany, zachová sv̊uj směr plavby.

(3) Bez ohledu na odstavec 1 plavidla pluj́ıćı pomoćı plachet, která pluj́ı kř́ıž́ıćımi se směry tak,
že by mohlo vzniknout nebezpeč́ı kolize, vzájemně dodržuj́ı následuj́ıćı pravidla:
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a) maj́ı-li plavidla v́ıtr z r̊uzných směr̊u, plavidlo s větrem z levého boku uvolńı dráhu plavidlu,
které má v́ıtr z pravého boku,

b) maj́ı-li plavidla v́ıtr ze stejných směr̊u, plavidlo v návětř́ı uvolńı dráhu plavidlu v závětř́ı,

c) má-li plavidlo v́ıtr z levého boku a nelze přesně určit, zda má jiné plavidlo na návětrné straně
v́ıtr z pravého nebo levého boku, uvolńı tomuto jinému plavidlu dráhu.

(4) Ustanoveńı odstavce 3 se nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k jiným plavidl̊um.

(5) Malá plavidla vždy udržuj́ı při kř́ıžeńı směru, j́ımž pluj́ı plavidla, která nejsou malými, od
těchto plavidel bezpečnou vzdálenost odpov́ıdaj́ıćı nejméně dvojnásobku jejich délky a zachovávaj́ı
bezpečnou bočńı vzdálenost od jiných plavidel.

(6) Při kř́ıžeńı směru plavby se nesmı́ vplouvat do mezer mezi plavidly vlečné sestavy.

Dı́l 2
Potkávánı́

§ 60
Základnı́ pravidla potkávánı́

(1) Pluj́ı-li plavidla proti sobě tak, že hroźı kolize, obě plavidla změńı směr plavby vpravo, aby
se mohla potkat levými boky. Při potkáváńı uvolńı plavidlo pluj́ıćı proti proudu plavebńı dráhu
plavidl̊um pluj́ıćım po proudu; přitom bere zřetel na mı́stńı podmı́nky a ostatńı plavebńı provoz.

(2) Plavidlo pluj́ıćı proti proudu, které ponechává plavidl̊um pluj́ıćım po proudu mı́sto po svém
levém boku, nedává žádné signály. Na plavidle pluj́ıćım proti proudu, které ponechává plavidl̊um
pluj́ıćım po proudu mı́sto po svém pravém boku, se včas na pravém boku signalizuje

a) za dne silným blikavým b́ılým světlem, světle modrou vlajkou, světle modrou tabuĺı nebo
světle modrou tabuĺı současně s jasným blikavým b́ılým světlem,

b) v noci jasným blikavým b́ılým světlem nebo jasným blikavým b́ılým světlem a současně světle
modrou tabuĺı b́ıle olemovanou pásem širokým minimálně 0,05 m.

(3) Signály uvedené v odstavci 2, viditelné zepředu i zezadu, se dávaj́ı po celou dobu potkáváńı.
Dávat signál po dokončeńı potkáváńı je možné pouze tehdy, je-li v úmyslu potkat se s daľśım
plavidlem pluj́ıćım po proudu rovněž pravými boky.

(4) Je-li obava, že úmysl plavidla pluj́ıćıho proti proudu, plavidlo pluj́ıćı po proudu nepochopilo,
plavidlo pluj́ıćı proti proudu dá signál

a)
”
jeden krátký zvuk“, má-li se potkáváńı uskutečnit levými boky, nebo

b)
”
dva krátké zvuky“, má-li se potkáváńı uskutečnit pravými boky.

(5) S výjimkou odchylek uvedených v § 61 použije plavidlo pluj́ıćı po proudu pro potkáváńı stranu,
kterou mu ponechalo plavidlo pluj́ıćı proti proudu v souladu s předchoźımi odstavci. Plavidlo pluj́ıćı
po proudu opakuje optické signály uvedené v odstavci 2 a zvukové signály uvedené v odstavci 4,
které mu dává plavidlo pluj́ıćı proti proudu.

(6) Odstavce 1 až 5 neplat́ı pro potkáváńı malých plavidel ve vztahu k ostatńım plavidl̊um. Pro
potkáváńı malých plavidel navzájem plat́ı pouze odstavec 1.
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§ 61
Odchylky od základnı́ch pravidel potkávánı́

(1) Odchylně od § 60 mohou plavidla výjimečně požadovat, aby se potkáváńı uskutečnilo pravými
boky. Této možnosti mohou využ́ıt po zjǐstěńı, že změna stran pro potkáváńı nevyvolá žádné
nebezpeč́ı.

(2) Odchylně od § 60 může požádat o změnu strany pro potkáváńı, kterou mu v souladu s § 60
ponechalo plavidlo pluj́ıćı proti proudu, pokud mu tato strana nevyhovuje a nevyvolá-li taková
změna žádné nebezpeč́ı,

a) plavidlo osobńı dopravy na pravidelných linkách pluj́ıćı po proudu, hodlá-li přistát u můstku
při břehu, kde pluje plavidlo proti proudu, nebo

b) vlečná sestava pluj́ıćı po proudu, která za účelem provedeńı obratu proti proudu hodlá plout
u určitého břehu.

(3) V př́ıpadě uvedeném v odstavci 2 dá plavidlo pluj́ıćı po proudu včas signál

a)
”
jeden krátký zvuk“, hodlá-li se potkat levými boky, nebo

b)
”
dva krátké zvuky“, hodlá-li se potkat pravými boky a současně použije optickou signalizaci
uvedenou v § 60 odst. 2.

(4) Plavidlo pluj́ıćı proti proudu vyhov́ı požadavku plavidla pluj́ıćıho po proudu a dá signál

a)
”
jeden krátký zvuk“, může-li se potkáváńı uskutečnit levými boky, nebo

b)
”
dva krátké zvuky“, může-li se potkáváńı uskutečnit pravými boky a současně použije optic-
kou signalizaci uvedenou v § 60 odst. 2.

(5) Vznikne-li obava, že úmysl plavidla pluj́ıćıho po proudu plavidlo pluj́ıćı proti proudu nepo-
chopilo, plavidlo pluj́ıćı po proudu muśı opakovat zvukové signály uvedené v odstavci 4.

(6) Považuje-li v̊udce plavidla pluj́ıćıho proti proudu stranu pro potkáváńı požadovanou v̊udcem
plavidla pluj́ıćım po proudu za nevhodnou, a hroźı-li kolize, signalizuje

”
řadou velmi krátkých

zvuk̊u“ a oba v̊udci plavidel učińı všechna opatřeńı, aby odvrátili nebezpeč́ı.

(7) Odstavce 1 až 6 a § 60 se nevztahuj́ı na vzájemné potkáváńı vysokorychlostńıch plavidel ani
na potkáváńı vysokorychlostńıch plavidel s jinými plavidly. Vysokorychlostńı plavidla si dohodnou
vzájemný zp̊usob potkáváńı pomoćı rádiové stanice.

(8) Odstavce 1 až 6 neplat́ı pro malá plavidla ve vztahu k ostatńım plavidl̊um ani pro malá
plavidla navzájem.

§ 62
Potkávánı́ v úžinách

(1) Pro zabráněńı potkáváńı plavidel v úsećıch nebo v mı́stech, kde plavebńı dráha neńı pro
potkáváńı plavidel dostatečně široká (dále jen

”
úžina“), se postupuje podle těchto pravidel:

a) plavidlo muśı proplouvat úžinou v co možná nejkratš́ı době,
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b) před vplut́ım do nepřehledné úžiny plavidlo dá zvukový signál
”
jeden dlouhý zvuk“, je-li úžina

dlouhá, zvukový signál při proplouváńı úžinou opakuje,

c) na vodńıch cestách, kde jsou stanoveny směry
”
po proudu“ a

”
proti proudu“,

1. plavidlo nebo sestava plavidel pluj́ıćı proti proudu poté, co plavidlo pluj́ıćı po proudu
vplouvá do úžiny, z̊ustane stát pod úžinou a vyčká, až plavidlo pluj́ıćı po proudu úžinou
propluje,

2. vplulo-li již do úžiny plavidlo nebo sestava plavidel pluj́ıćı proti proudu, plavidlo nebo
sestava plavidel pluj́ıćı po proudu, je-li to možné, z̊ustane stát nad úžinou a vyčká, dokud
sestava nebo plavidlo pluj́ıćı proti proudu úžinou nepropluje,

d) na vodńıch cestách, kde nejsou stanoveny směry
”
po proudu“ a

”
proti proudu“,

1. plavidlo vplouvaj́ıćı do úžiny, které nemá po své pravé straně žádné překážky, a plavidlo
vplouvaj́ıćı na úzké vodńı cestě do vněǰśıho (konkávńıho) oblouku, který má po své pravé
straně, pokračuje v plavbě a ostatńı plavidla vyčkaj́ı, až toto plavidlo úžinou propluje;
to neplat́ı pro vzájemné potkáváńı malých plavidel a malých plavidel s jinými plavidly,

2. plachetnice, která je malým plavidlem, při potkáńı s malým plavidlem jiného druhu
zachovává sv̊uj směr plavby a ostatńı plavidla počkaj́ı, než plachetnice úžinou propluje,

3. plachetnice, která je v závětř́ı, dá v proplut́ı úžinou přednost plachetnici, která je
v návětř́ı; jsou-li obě v návětř́ı, dá přednost plachetnice, která má v́ıtr z levého boku,
plachetnici, která má v́ıtr z pravého boku; to neplat́ı pro plachetnice, které jsou malými
plavidly ve vztahu k jiným plavidl̊um.

(2) Je-li potkáváńı v úžině nevyhnutelné, v̊udci plavidel učińı veškerá opatřeńı k tomu, aby
k potkáváńı došlo na vhodném mı́stě a za takových podmı́nek, které představuj́ı nejmenš́ı nebezpeč́ı.

§ 63
Potkávánı́ v úsecı́ch vodnı́ cesty vyznačených př́ıslušnými signálnı́mi znaky

(1) Při přibĺıžeńı se k úsek̊um označeným zákazovým signálńım znakem A.4 nebo A.4.1 uvedeným
v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce

a) na vodńı cestě, na které jsou stanoveny směry
”
po proudu“ a

”
proti proudu“, plavidlo nebo

sestava plavidel pluj́ıćı proti proudu zastav́ı, přibližuje-li se plavidlo nebo sestava plavidel
pluj́ıćı po proudu, a vyčká jeho proplut́ı vyznačeným úsekem,

b) na vodńı cestě, na které nejsou stanoveny směry
”
po proudu“ a

”
proti proudu“, plat́ı pravidla

uvedená v § 62.

(2) Je-li v úseku vodńı cesty ř́ızena plavba stř́ıdavě jedńım a druhým směrem za účelem vyloučit
potkáváńı, se

a) zákaz proplut́ı vyznač́ı obecným zákazovým signálńım znakem A.1 uvedeným v př́ıloze č. 7
k této vyhlášce,

b) povoleńı k proplut́ı vyznač́ı obecným signálńım znakem E.1 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce,
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c) podle mı́stńıch podmı́nek před signálńı znak zákazu proplut́ı umı́st́ı př́ıkazový signálńı znak
B.8 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, který plńı funkci předsunutého signálńıho znaku.

§ 64
Zvláštnı́ přednost při potkávánı́ nebo ǩŕı̌zenı́

(1) Při potkáváńı nebo kř́ıžeńı směr̊u plavby ostatńı plavidla dávaj́ı přednost

a) plavidlu, které nese signalizaci plavidel s omezenou možnost́ı manévrováńı, nebo

b) plavidlu, které nese signalizaci plavidel při rybolovu.

(2) Při potkáváńı nebo kř́ıžeńı směr̊u plavby plavidlo uvedené v odstavci 1 ṕısm. b) dá přednost
plavidlu uvedenému v odstavci 1 ṕısm. a).

Dı́l 3
P̌redj́ı̌zděnı́

§ 65
Základnı́ pravidla předj́ı̌zděnı́

(1) Předj́ıžděńı je možné až poté, co se předj́ıžděj́ıćı přesvědčil o tom, že s předj́ıžděńım neńı
spojeno nebezpeč́ı.

(2) Předj́ıžděné plavidlo podle plavebńı situace umožńı a usnadńı předj́ıžděńı a přiměřeně sńıž́ı
rychlost plavby, aby předj́ıžděńı proběhlo bez nebezpeč́ı, dostatečně rychle a nenarušilo plavbu
ostatńıch plavidel.

(3) Ustanoveńı uvedené v odstavci 2 neplat́ı, předj́ıžd́ı-li malé plavidlo jiné než malé plavidlo.

§ 66
P̌redj́ı̌zděnı́

(1) Předj́ıžděj́ıćı plavidlo mı́j́ı předj́ıžděné plavidlo zpravidla po jeho levém boku. Neńı-li
s předj́ıžděńım spojeno nebezpeč́ı kolize, může být předj́ıžděńı uskutečněno i po pravé straně
předj́ıžděného plavidla. Je-li předjet́ı možné, aniž by předj́ıžděné plavidlo bylo nuceno měnit sv̊uj
směr nebo rychlost plavby, nedává předj́ıžděj́ıćı plavidlo zvukové signály.

(2) Může-li se předj́ıžděńı uskutečnit jen za podmı́nek, že se předj́ıžděné plavidlo odchýĺı od
p̊uvodńıho směru plavby, nebo je-li pochybnost, zda úmyslu předj́ıžděj́ıćıho plavidla bylo poro-
zuměno a mohlo by vzniknout nebezpeč́ı kolize, předj́ıžděj́ıćı plavidlo dá signál

a)
”
dva dlouhé zvuky, po kterých následuj́ı dva krátké zvuky“, má-li v úmyslu předjet plavidlo
po jeho levém boku, nebo

b)
”
dva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk“, má-li v úmyslu předjet plavidlo
po jeho pravém boku.

(3) Může-li předj́ıžděné plavidlo vyhovět požadavku předj́ıžděj́ıćıho plavidla, uvolńı mu na
př́ıslušné straně mı́sto a použije signál
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a)
”
jeden krátký zvuk“, má-li se předj́ıžděńı uskutečnit po jeho levém boku, nebo

b)
”
dva krátké zvuky“, má-li se předj́ıžděńı uskutečnit po jeho pravém boku.

(4) Nemůže-li se předj́ıžděńı uskutečnit po té straně, o kterou žádalo předj́ıžděj́ıćı plavidlo, ale
je možné po opačné straně, předj́ıžděné plavidlo dá signál

a)
”
jeden krátký zvuk“, může-li být předj́ıžděńı uskutečněno po jeho levém boku, nebo

b)
”
dva krátké zvuky“, může-li být předj́ıžděńı uskutečněno po jeho pravém boku.

(5) Hodlá-li předj́ıžděj́ıćı plavidlo předj́ıždět i za podmı́nek uvedených v odstavci 4, použije
”
dva

krátké zvuky“ v př́ıpadě uvedeném pod ṕısmenem a) nebo
”
jeden krátký zvuk“ v př́ıpadě uvedeném

pod ṕısmenem b). V takovém př́ıpadě předj́ıžděné plavidlo ponechá pro předj́ıžděńı potřebné mı́sto
na té straně, po které se má předj́ıžděńı uskutečnit.

(6) Nemůže-li se předj́ıžděńı s ohledem na možnost nebezpeč́ı kolize uskutečnit, předj́ıžděné
plavidlo dá signál

”
pět krátkých zvuk̊u“.

(7) Při vzájemném předj́ıžděńı plachetnic prob́ıhá předj́ıžděńı zpravidla po návětrné straně
předj́ıžděného plavidla. To neplat́ı pro plachetnici, která je malým plavidlem, předj́ıžděnou jinou
plachetnićı.

(8) Při předj́ıžděńı jakéhokoliv plavidla plachetnićı umožńı předj́ıžděné plavidlo předjet́ı po své
návětrné straně. To neplat́ı pro plachetnici, která je malým plavidlem, předj́ıžděj́ıćı jakékoliv pla-
vidlo.

(9) Odstavce 2 až 7 neplat́ı pro malá plavidla ve vztahu k ostatńım plavidl̊um ani pro malá
plavidla navzájem.

§ 67
P̌redj́ı̌zděnı́ v úsecı́ch vodnı́ cesty vyznačených př́ıslušnými signálnı́mi znaky

Aniž je dotčen § 63 odst. 1, neńı možné vzájemné předj́ıžděńı

a) plavidel v úsećıch vyznačených signálńım znakem A.2 nebo A.4 uvedenými v př́ıloze č. 7
k této vyhlášce, nebo

b) sestav plavidel v úsećıch vyznačených signálńım znakem A.3 nebo A.4.1 uvedenými v př́ıloze
č. 7 k této vyhlášce; to neplat́ı, je-li alespoň jedna sestava tlačná a nepřesahuje rozměry 110
m x 12 m.

HLAVA III
DALŠÍ PRAVIDLA PRO PLAVBU

§ 68
P̌rikázaný směr plavby

(1) Začátek úseku s přikázaným směrem plavby je vyznačen př́ıkazovými signálńımi znaky B.1,
B.2, B.3 nebo B.4 uvedenými v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce. Konec úseku lze označit informativńım
signálńım znakem E.11 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.
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(2) V úseku s přikázaným směrem plavby plavidla pluj́ıćı proti proudu sńıž́ı rychlost plavby a
př́ıpadně zastav́ı, zejména přibližuj́ı-li se k př́ıkazovému signálńımu znaku B.4 uvedenému v př́ıloze
č. 7 k této vyhlášce, aby umožnila plavidl̊um pluj́ıćım po proudu bezpečně proplout.

§ 69
Obraty plavidel

(1) Plavidlo může provést obrat až poté, co se jeho v̊udce ujist́ı, že pohyb ostatńıch plavidel
umožňuje provést obrat bez nebezpeč́ı a že ostatńı plavidla t́ım nebudou přinucena změnit náhle
směr nebo rychlost plavby.

(2) Mohl-li by zamýšlený manévr přinutit jiná plavidla změnit náhle směr nebo rychlost plavby,
plavidlo hodlaj́ıćı provést obrat upozorńı na sv̊uj záměr včas signálem

a)
”
jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk“, má-li v úmyslu provést obrat
doprava, nebo

b)
”
jeden dlouhý zvuk, za kterým následuj́ı dva krátké zvuky“, má-li v úmyslu provést obrat
doleva.

(3) Vyžaduje-li to situace, ostatńı plavidla změńı rychlost a směr plavby, aby obrat mohl být pro-
veden bez nebezpeč́ı. Zejména plavidl̊um, která chtěj́ı provést obrat proti proudu, ostatńı plavidla
umožńı, aby mohl být tento manévr proveden bezpečně.

(4) Odstavce 1 až 3 neplat́ı pro malá plavidla ve vztahu k ostatńım plavidl̊um. Pro malá plavidla
navzájem plat́ı jen odstavce 1 a 3.

(5) Pro obrat plavidla nelze využ́ıt úsek vodńı cesty označený zákazovým signálńım znakem A.8
uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce. Mı́sto vhodné pro obrat plavidla je označeno informativńım
signálńım znakem E.8 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 70
Odplouvánı́

Pravidla pro obraty plavidel se vztahuj́ı, s výjimkou převozńıch lod́ı, také na plavidlo, které
odplouvá z mı́sta, kde bylo zakotveno nebo vyvázáno a neprovád́ı přitom obrat. Mı́sto signál̊u
uvedených v § 69 odst. 2 použije signál

a)
”
jeden krátký zvuk“, má-li v úmyslu měnit směr plavby doprava, nebo

b)
”
dva krátké zvuky“, má-li v úmyslu měnit směr plavby doleva.

§ 71
Ǩŕı̌zenı́ vodnı́ cesty, vplouvánı́ do př́ıstavnı́ch bazénů a př́ıtoků a vyplouvánı́ z nich

(1) Plavidlo smı́ kř́ıžit vodńı cestu, vplouvat do př́ıstavńıch bazén̊u nebo př́ıtok̊u a vyplouvat
z nich pouze tehdy, je-li zřejmé, že takový manévr může provést bezpečně, aniž by jiná plavidla
byla nucena náhle změnit směr nebo rychlost plavby.

(2) Plavidlo pluj́ıćı po proudu, které hodlá vplout do př́ıstavńıho bazénu nebo př́ıtoku proti
proudu, dá přednost každému plavidlu pluj́ıćımu proti proudu, které hodlá rovněž vplout do tohoto
př́ıstavńıho bazénu nebo př́ıtoku.
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(3) Vodńı cesty považované za př́ıtoky lze označit signálńımi znaky E.9 nebo E.10 uvedenými
v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Může-li plavidlo, s výjimkou převozńıch lod́ı, některým ze zamýšlených manévr̊u uvedených
v odstavci 1 přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, dá včas signál

a)
”
tři dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk“, hodlá-li po vplut́ı nebo po vyplut́ı
plout doprava,

b)
”
tři dlouhé zvuky, za kterými následuj́ı dva krátké zvuky“, hodlá-li po vplut́ı nebo po vyplut́ı
plout doleva, nebo

c)
”
tři dlouhé zvuky“, hodlá-li kř́ıžit vodńı cestu.

(5) Vyžádá-li si to plavebńı situace, dá plavidlo před dokončeńım kř́ıžeńı vodńı cesty signál

a)
”
jeden dlouhý zvuk, po kterém následuje jeden krátký zvuk“, ř́ıd́ı-li směr plavby vpravo, nebo

b)
”
jeden dlouhý zvuk, po kterém následuj́ı dva krátké zvuky“, ř́ıd́ı-li směr plavby vlevo.

(6) Je-li to nutné, ostatńı plavidla v př́ıpadě uvedeném v odstavci 4 změńı směr nebo rychlost
plavby.

(7) Ustanoveńı odstavce 6 plat́ı také v př́ıpadě, je-li na hlavńı vodńı cestě u výjezdu z př́ıstavńıho
bazénu nebo př́ıtoku osazen signálńı znak B.10 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(8) Je-li u úst́ı výjezdu z př́ıstavńıho bazénu nebo př́ıtoku umı́stěn signálńı znak B.9 uvedený
v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, může vyplout plavidlo z př́ıstavńıho bazénu nebo př́ıtoku na hlavńı
vodńı cestu nebo ji kř́ıžit jen tehdy, nepřinut́ı-li t́ımto manévrem plavidla pluj́ıćı po hlavńı vodńı
cestě změnit směr nebo rychlost plavby.

(9) Plavidlo nevpluje do př́ıstavńıho bazénu nebo př́ıtoku, je-li na hlavńı vodńı cestě signálńı
znak A.1 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce společně s pomocným signálńım znakem uve-
deným v odd́ılu II odst. 2 př́ılohy č. 7 k této vyhlášce. Plavidlo nevypluje z př́ıstavńıho bazénu
nebo z př́ıtoku, je-li u výjezdu signálńı znak A.1 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce společně
s pomocným signálńım znakem uvedeným v odd́ılu II odst. 2 př́ılohy č. 7 k této vyhlášce.

(10) Je-li na hlavńı vodńı cestě signálńı znak E.1 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce společně
s pomocným signálńım znakem uvedeným v odd́ılu II odst. 2 př́ılohy č. 7 k této vyhlášce, může
plavidlo vplout do př́ıstavńıho bazénu nebo př́ıtoku i v př́ıpadech, že svým manévrem přinut́ı
plavidla pluj́ıćı po hlavńı vodńı cestě změnit směr nebo rychlost plavby. Plavidlo může vyplout
z př́ıstavńıho bazénu nebo př́ıtoku, je-li u výjezdu osazen signálńı znak E.1 uvedený v př́ıloze č. 7
k této vyhlášce společně s pomocným signálńım znakem uvedeným v odd́ılu II odst. 2 př́ılohy č. 7
k této vyhlášce. V tom př́ıpadě je na hlavńı vodńı cestě osazen signálńı znak B.10 uvedený v př́ıloze
č. 7 k této vyhlášce.

(11) Ustanoveńı odstavc̊u 1 až 6 neplat́ı pro malá plavidla ve vztahu k ostatńım plavidl̊um.
Ustanoveńı odstavce 4 neplat́ı pro malá plavidla navzájem. Ustanoveńı odstavce 8 neplat́ı pro
plavidla, která nejsou malými, ve vztahu k malým plavidl̊um.

§ 72
P̌riblǐzovánı́

(1) Plavidla mohou plout vedle sebe, jen je-li k tomu dostatečný prostor a nevytvoř́ı-li se t́ım
překážka nebo nebezpeč́ı pro plavbu.

32



(2) Nejde-li o předj́ıžděńı nebo potkáváńı, je třeba plout ve vzdálenosti v́ıce než 50 m od plavidla
nebo tlačné nebo bočně svázané sestavy, nese-li v́ıce než jedno modré světlo nebo v́ıce než jeden
modrý kužel podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských
vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2).

(3) Přibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se na ně nebo plout těsně za ńım, lze jen
s výslovným souhlasem jeho v̊udce. To neplat́ı pro plavidlo plavebńıho úřadu při výkonu státńıho
dozoru, plavidlo Policie České republiky nebo Celńı správy České republiky při služebńıch úkonech.

(4) Vodńı lyžař a osoba zabývaj́ıćı se jiným druhem vodńıch sport̊u, při němž se nepouž́ıvá
plavidla, vždy udržuje bezpečnou vzdálenost od pluj́ıćıch plavidel a od plovoućıch stroj̊u při práci.

(5) Plavidlo muśı udržovat bezpečnou vzdálenost

a) alespoň 1 000 m od zádě plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 46,

b) alespoň 50 m od plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 45,

c) za plavidlem, které nese signalizaci uvedenou v § 44.

§ 73
Vlečenı́ kotev, lan a řetězů

Vléci kotvy, lana nebo řetězy lze jenom v úsećıch vodńıch cest označených podle § 92 odst. 2
signálńım znakem E.6 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce nebo v mı́stě stáńı plavidla při
manévrováńı, neńı-li toto mı́sto označeno podle § 92 odst. 1 signálńım znakem A.6 uvedeným
v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 74
Zabezpečenı́ ochrany před vlnobit́ım a sánı́m

(1) Plavidlo uprav́ı rychlost plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobit́ı nebo sáńı, které by
mohlo zp̊usobit škodu na stoj́ıćıch nebo pluj́ıćıch plavidlech nebo stavbách na vodńı cestě. Plavidlo
sńıž́ı včas rychlost plavby tak, aby byla dostatečná k bezpečnému ovládáńı plavidla

a) před vjezdem do př́ıstavu,

b) v bĺızkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k př́ıstavńım můstk̊um a v bĺızkosti plavidel,
která se nakládaj́ı nebo vykládaj́ı,

c) v bĺızkosti plavidel, která stoj́ı na obvyklých stanovǐst́ıch,

d) v bĺızkosti převozńıch lod́ı, které nepluj́ı volně, nebo

e) v úsećıch vodńıch cest označených signálńım znakem A.9 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce.

(2) V bĺızkosti plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 34 odst. 2 nebo v § 38, sńıž́ı plavidlo
rychlost plavby v souladu s ustanoveńım odstavce 1 a pluje od něj co nejdále.
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§ 75
Použit́ı plavidel v sestavě plavidel a jej́ı vedenı́

(1) K vlečeńı, tlačeńı nebo vedeńı plavidel v bočně svázané sestavě se použije plavidlo s takovým
výkonem stroj̊u, aby byla zajǐstěna náležitá manévrovatelnost sestavy.

(2) V tlačné sestavě se použije remorkér, který je schopen i bez obratu včas zastavit sestavu při
zachováńı náležité manévrovatelnosti.

(3) Plavidlo s vlastńım pohonem nelze použ́ıt k vlečeńı, tlačeńı nebo vedeńı v bočně svázané
sestavě, s výjimkou poskytnut́ı záchrany nebo pomoci plavidlu v nouzi, nemá-li takové použit́ı
uvedeno v osvědčeńı plavidla. Plavidlo, které vleče, tlač́ı nebo bočně vede sestavu plavidel, neopust́ı
tato plavidla při jejich odstavováńı na vývazǐstě nebo kotvǐstě dř́ıve, než uvolńı plavebńı dráhu a
než se v̊udce sestavy přesvědč́ı, že odstavená plavidla bezpečně stoj́ı.

(4) Člunové kontejnery se nezařad́ı v čele tlačné sestavy, neńı-li tlačná sestava na př́ıdi vybavena
kotevńı výstroj́ı.

(5) Osobńı lod’ s cestuj́ıćımi na palubě se nepoužije v tlačné, vlečné nebo bočně svázané sestavě.
To neplat́ı v př́ıpadě nouzové přepravy poškozené osobńı lodě v bočně svázané sestavě nebo je-li
pro proplut́ı obt́ıžným mı́stem krátkodobě použit pomocný remorkér.

(6) Tlačný člun lze ze sestavy plavidel odpojit jen

a) převezme-li jej na bok plavidlo s vlastńım pohonem,

b) v krátkých úsećıch při sestavováńı nebo rozeb́ıráńı tlačné sestavy, nebo

c) je-li již v bočně svázané sestavě s plavidlem, které zajist́ı jeho plavbu a má k tomu dostatečnou
posádku.

§ 76
Proplouvánı́ v bĺızkosti plovoucı́ch strojů v chodu, nasedlých nebo potopených plavidel

a plavidel se snı́̌zenou možnost́ı manévrovánı́

Plavidlo nesmı́ proplouvat

a) po té straně plovoućıho stroje v chodu, nasedlého nebo potopeného plavidla, na kterém se
signalizuje

1. červeným světlem nebo červenými světly předepsanými v § 34,

2. tabuĺı A.1 uvedenou v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, nebo

3. červeným balónem nebo červenou vlajkou podle § 34, nebo

b) v bĺızkosti plavidla se sńıženou možnost́ı manévrováńı po té straně plavidla, na kterém se
signalizuje dvěma červenými světly nebo dvěma černými balóny podle § 43 odst. 2.
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HLAVA IV
PŘEVOZNÍ LODĚ

§ 77

(1) Převozńı lod’ smı́ kř́ıžit vodńı cestu poté, co se ujist́ı, že nebude ohrožena pohybem jiných
plavidel a nedonut́ı jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.

(2) Převozńı lod’, která je upoutána k vodićımu lanu a neńı v provozu, stoj́ı na určeném stanovǐsti,
nebo nebylo-li stanovǐstě určeno, stoj́ı tak, aby plavebńı dráha z̊ustala volná.

(3) Blokuje-li vodićı lano převozńı lodi plavebńı dráhu, může taková lod’ stát na protilehlé straně
plavebńı dráhy v̊uči straně, na ńıž je lano upevněno, a to jen po dobu nezbytně nutnou pro na-
loděńı a vyloděńı; v této době mohou připlouvaj́ıćı plavidla včas požádat o uvolněńı plavebńı dráhy
zvukovým signálem

”
jeden dlouhý zvuk“.

(4) Převozńı lod’ se nesmı́ zdržovat v plavebńı dráze déle, než je nezbytné.

HLAVA V
PROPLOUVÁNÍ POD MOSTY, PŘES JEZY A PLAVEBNÍMI KOMORAMI

Dı́l 1
Proplouvánı́ pod mosty a přes jezy

§ 78
Obecná ustanovenı́ pro proplouvánı́ pod mosty a přes jezy

(1) Při proplouváńı mostńım nebo jezovým polem plat́ı pravidla uvedená v § 62, nemá-li plavebńı
dráha dostatečnou š́ı̌rku pro současné proplouváńı.

(2) Je-li proplouváńı mostńım nebo jezovým polem možné a plavebńı profil je vyznačen

a) signálńım znakem A.10 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, je k proplut́ı určen jen prostor
nacházej́ıćı se mezi dvěma tabulemi, z nichž se znak skládá,

b) signálńım znakem D.2 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, je doporučeno plout v prostoru
mezi dvěma tabulemi nebo světly, z nichž se znak skládá.

(3) Na dopravně významných vodńıch cestách muśı být signálńı znaky podle odstavce 2 ṕısm.
a) v noci osvětleny, nejsou-li provedeny jako sv́ıt́ıćı.

§ 79
Proplouvánı́ pod pevnými mosty

(1) Jsou-li některá mostńı pole pevných most̊u označena jedńım nebo několika červenými světly
nebo signálńım znakem A.1a uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, je proplut́ı těmito mostńımi
poli zakázáno.

(2) Jsou-li některá mostńı pole pevných most̊u označena nad profilem
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a) signálńım znakem D.1a uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, nebo

b) signálńım znakem D.1b uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce,

proplouvá se přednostně těmito mostńımi poli.

(3) Je-li plavebńı dráha označena signálńım znakem

a) uvedeným v odstavci 2 ṕısm. a), je mostńım polem možné proplut́ı oběma směry,

b) uvedeným v odstavci 2 ṕısm. b), je proplut́ı mostńım polem označeným v protisměru signálńım
znakem A.1a uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce zakázáno.

§ 80
Proplouvánı́ pohyblivými mosty

(1) Vůdce plavidla se při přibĺıžeńı k pohyblivému mostu a při jeho proplouváńı v zájmu
bezpečnosti a urychleného proplut́ı ř́ıd́ı pokyny obsluhy mostu. O úmyslu proplout pod pohyb-
livým mostem vyrozumı́ v̊udce plavidla jeho obsluhu jedńım dlouhým zvukovým signálem nebo
pomoćı rádiové stanice.

(2) V bĺızkosti pohyblivého mostu plavidlo sńıž́ı rychlost. Nemůže nebo nechce-li proplout mostem
a je-li na břehu osazen signálńı znak B.5 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, z̊ustane stát před
t́ımto znakem.

(3) V bĺızkosti pohyblivých most̊u je předj́ıžděńı možné jen na zvláštńı pokyn obsluhy mostu.

(4) Proplouváńı pohyblivými mosty je ř́ızeno následuj́ıćımi signálńımi znaky:

a) jedno nebo několik červených světel - nelze proplout,

b) jedno červené a jedno zelené světlo umı́stěné ve stejné výšce nebo jedno červené světlo
umı́stěné nad zeleným světlem - nelze proplout, ale most se otev́ırá a plavidla se maj́ı připravit
k proplut́ı,

c) jedno nebo několik zelených světel – lze proplouvat,

d) dvě červená světla nad sebou – otev́ıráńı mostu pro plavbu je přerušeno,

e) žluté světlo umı́stěné na mostě ve spojeńı se signalizaćı uvedenou pod ṕısmeny a) a d),
nelze proplout s výjimkou ńızkých plavidel, která propluj́ı pod spuštěným mostem, mohou
proplouvat v obou směrech, nebo

f) dvě žlutá světla umı́stěná na mostě ve spojeńı se signalizaćı uvedenou pod ṕısmeny a) a
d) – nelze proplout s výjimkou ńızkých plavidel, která propluj́ı pod spuštěným mostem;
v protisměru nelze proplouvat.

(5) Červené světlo uvedené v odstavci 4 může být nahrazeno signálńım znakem A.1a uvedeným
v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, zelené světlo signálńım znakem E.1a uvedeným v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce a žlutá světla žlutými signálńımi znaky D.1a, D.1c, D.1d uvedenými v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce.
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§ 81
Proplouvánı́ přes jezy

(1) Proplouvat jezovým polem se nesmı́, je-li označeno jedńım nebo několika červenými světly
nebo červeno-b́ılo-červenými signálńımi znaky A.1a uvedenými v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Proplouváńı jezovým polem se smı́, je-li vpravo i vlevo označeno signálńım znakem E.1
uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

Dı́l 2
Proplouvánı́ plavebnı́mi komorami

§ 82

(1) Při připlouváńı k mı́st̊um určeným pro čekáńı plavidel v obvodu plavebńıch komor plavidlo
sńıž́ı rychlost. Nemůže nebo nehodlá-li vplout ihned do plavebńı komory a je-li na břehu osazen
signálńı znak B.5 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, z̊ustane stát před t́ımto znakem.

(2) V čekaćıch polohách, v obvodu plavebńı komory a v plavebńı komoře plavidlo vybavené
zař́ızeńım pro radiotelefonńı spojeńı, které mu umožňuje spojeńı v śıti pro přenos plavebńıch infor-
maćı, zajist́ı poslech na kmitočtovém kanálu vyhrazeném pro danou plavebńı komoru.

(3) Proplaveńı plavebńı komorou prob́ıhá v pořad́ı, v jakém plavidla připlula do mı́st určených
pro čekáńı plavidel. Proplavuj́ı-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými, vpluj́ı
do plavebńı komory až po těchto plavidlech.

(4) Při připlouváńı do obvodu plavebńı komory a v mı́stech určených pro čekáńı plavidel nelze
předj́ıždět. V plavebńıch komorách muśı být kotvy plavidla úplně zdviženy. To plat́ı i pro mı́sta
čekáńı u plavebńı komory v př́ıpadě, nejsou-li kotvy použity k zakotveńı plavidla. Při vplouváńı do
plavebńı komory plavidlo sńıž́ı rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zař́ızeńı
nebo do jiných plavidel.

(5) V plavebńı komoře

a) stoj́ı plavidla v meźıch vyznačených stáńı, jsou-li na zdech plavebńı komory vyznačeny,

b) po dobu plněńı nebo vypouštěńı plavebńı komory až do povoleńı k vyplut́ı jsou plavidla
vyvázána a vázaćı lana upravována tak, aby plavidla nenarážela do zd́ı, vrat a ochranných
zař́ızeńı plavebńı komory nebo do jiných plavidel,

c) je nezbytné použit́ı odrazńık̊u, které jsou v př́ıpadě sńımatelných odrazńık̊u plovoućı,

d) je zakázáno z plavidla vypouštět nebo vylévat vodu na plato plavebńı komory nebo na jiná
plavidla,

e) je zakázáno použ́ıvat vlastńı strojńı pohon plavidla od vyvázáńı v plavebńı komoře až do
obdržeńı pokynu k vyplut́ı,

f) udržuj́ı malá plavidla bezpečný odstup od ostatńıch plavidel.

(6) V plavebńı komoře a v čekaćıch polohách obvodu plavebńı komory plavidla udržuj́ı minimálńı
bočńı vzdálenost 10 m od plavidel nebo sestav plavidel, které nesou jedno modré světlo nebo jeden
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modrý kužel podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských
vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2).

(7) Plavidlo nebo sestava plavidel, která nese

a) signalizaci podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitro-
zemských vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2), se nesmı́ proplavovat s plavidly
osobńı dopravy,

b) v́ıce jak jedno modré světlo nebo v́ıce jak jeden modrý kužel podle mezinárodńı smlouvy
upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı
právńıho řádu2), se proplavuje samostatně.

(8) Při připlouváńı k obvodu plavebńı komory a při vplouváńı do plavebńı komory a vyplouváńı
z ńı se vysokorychlostńı plavidlo pohybuje takovou rychlost́ı, která vylouč́ı vznik škody na plavebńı
komoře, na plavidlech nebo ohrožeńı bezpečnosti osob na plavidle.

§ 83
Vplouvánı́ do plavebnı́ch komor a vyplouvánı́ z nich

(1) Vplouváńı do plavebńı komory se ve dne i v noci ř́ıd́ı optickými signály, osazenými na jedné
nebo na obou stranách plavebńı komory. Tyto signály maj́ı následuj́ıćı význam:

a) dvě červená světla nad sebou – vplut́ı neńı možné, plavebńı komora neńı v provozu,

b) jedno červené světlo nebo dvě červená světla vedle sebe – vplut́ı neńı možné, plavebńı komora
je zavřena,

c) jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuto nebo jedno červené a jedno zelené světlo
vedle sebe nebo jedno červené světlo nad zeleným světlem – vplut́ı neńı možné, připravuje se
otevřeńı plavebńı komory,

d) jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe – vplut́ı je možné.

(2) Vyplouváńı z plavebńı komory je ř́ızeno ve dne i v noci optickými signály, které maj́ı
následuj́ıćı význam:

a) jedno nebo dvě červená světla – vyplut́ı neńı možné,

b) jedno nebo dvě zelená světla – vyplut́ı je možné.

(3) Jedno nebo dvě červená světla uvedená v odstavćıch 1 a 2 mohou být nahrazena signálńım
znakem A.1a uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Jedno nebo dvě zelená světla uvedená v odstavćıch 1 a 2 mohou být nahrazena signálńım
znakem E.1a uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(5) Neńı-li plavebńı komora osazena signálńımi světly, nebo nejsou-li tato světla funkčńı, nelze
vplout do plavebńı komory nebo vyplout z ńı bez pokynu obsluhy plavebńı komory.
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§ 84
P̌rednost při proplavenı́ plavebnı́mi komorami

(1) Odchylně od § 82 odst. 3 má přednost proplaveńı plavebńı komorou

a) a) plavidlo signalizuj́ıćı podle § 36, které se přemı́st’uje za účelem neodkladné služebńı povin-
nosti, nebo

b) plavidlo, které nese na př́ıdi červený plamenec uvedený v § 26.

(2) Přibližuje-li se plavidlo uvedené v odstavci 1 k plavebńı komoře nebo stoj́ı-li v obvodu plavebńı
komory, umožńı mu ostatńı plavidla snadné proplut́ı a přednostńı proplaveńı.

§ 85
Doplňuj́ıcı́ ustanovenı́ o pravidlech provozu v obvodu plavebnı́ch komor

(1) § 82 až 84 plat́ı v celém obvodu plavebńı komory až k mı́st̊um, kde konč́ı zař́ızeńı k vyvazováńı
plavidel pro čekáńı na proplaveńı.

(2) V obvodu plavebńı komory muśı být dále dodržována následuj́ıćı pravidla:

a) plavidlo čekaj́ıćı na vplut́ı zaujme mı́sto jen v jedné š́ı̌rce za sebou co nejbĺıže břehu, aby
neuzav́ıralo plavebńı dráhu,

b) plavidlo po vplut́ı do plavebńı komory zaujme takové mı́sto, aby nepřekáželo při vplouváńı a
využit́ı prostoru plavebńı komory plavidl̊um, která za ńım následuj́ı,

c) plavidlo, které následuje plavidlo před ńım, ponechá mu čas a možnost, aby se v plavebńı
komoře srovnalo a vyvázalo,

d) plavebńı komora nesmı́ být použita ke stáńı plavidla přes noc nebo na deľśı dobu,

e) člen posádky plavidla může obsluhovat provozńı zař́ızeńı plavebńı komory, jen jedná-li se
o plavebńı komoru se samoobslužným proplavováńım,

f) výstup a nástup cestuj́ıćıch na plavidlo v plavebńı komoře je možný jen se souhlasem obsluhy
plavebńı komory,

g) v obvodu plavebńı komory je zakázáno provozovat rybolov,

h) je zakázáno použ́ıvat okovaná bidla a háčky k odstrkováńı plavidel.

(3) Aniž je dotčen § 82 odst. 3, proplavuj́ı se plavidla ihned po připlut́ı k plavebńı komoře, neńı-li
předpoklad, že do 30 minut připluje daľśı plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně nebo
v protisměru. S výjimkou vodńıch cest dopravně významných tř́ıdy 0. a I. může být stanovena doba
pro proplavováńı malých plavidel.

(4) Přednostně před jinými plavidly, s výjimkou plavidel uvedených v § 84, se v ńıže uvedeném
pořad́ı proplavuj́ı

a) osobńı lod’ pluj́ıćı podle j́ızdńıho řádu,

b) osobńı lod’ s cestuj́ıćımi na palubě, je-li ohlášena nejméně jednu hodinu před proplaveńım.
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(5) Odstavce 1 až 4 a § 82 až 84 se na proplavováńı lodńımi zdvihadly a výtahy použij́ı obdobně.

HLAVA VI
PLAVBA ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI A PLAVBA S POMOCÍ RADIOLOKÁTORU

§ 86
Obecná pravidla pro plavbu za snı́̌zené viditelnosti, použ́ıvánı́ radiolokátoru

(1) Dostane-li se plavidlo za plavby do podmı́nek sńıžené viditelnosti, při které nelze rozeznat
jiná plavidla, zejména při mlze, hustém dešti, sněhové vánici nebo dýmu, a nepluje-li pomoćı radi-
olokátoru, může při dodržeńı ustanoveńı § 89 doplout jen na nejbližš́ı vhodné mı́sto pro bezpečné
stáńı.

(2) Při plavbě za sńıžené viditelnosti plavidlo přizp̊usob́ı rychlost plavby stavu viditelnosti,
mı́stńım podmı́nkám a provozu ostatńıch plavidel. V zájmu zajǐstěńı bezpečnosti plavby poskytuje
ostatńım plavidl̊um potřebné informace rádiovou stanićı. Malé plavidlo pluj́ıćı za sńıžené viditel-
nosti má nastavenou rádiovou stanici na kmitočtovém kanálu pro spojeńı mezi plavidly.

(3) Při zastaveńı z d̊uvodu sńıžené viditelnosti plavidlo ponechá plavebńı dráhu podle možnosti
volnou.

(4) Plavidlo pluje vpravo, aby se potkáváńı mohlo uskutečnit levými boky. Při plavbě za sńıžené
viditelnosti se ustanoveńı § 60 odst. 2 až 5 a § 61 nepoužij́ı.

(5) Vlečná sestava zastav́ı na nejbližš́ım vhodném mı́stě, pokud dále neńı možné vizuálńı spojeńı
mezi remorkérem a vlečenými plavidly. Po proudu smı́ vlečná sestava doplout s pomoćı radio-
lokátoru při dodržeńı ustanoveńı § 89 jen na nejbližš́ı vhodné mı́sto pro bezpečné stáńı.

§ 87
Zvukové signály za stánı́

(1) Plavidlo, které za sńıžené viditelnosti stoj́ı v plavebńı dráze nebo v jej́ı bĺızkosti mimo př́ıstav
nebo mı́sto vyhrazené pro stáńı a označené př́ıslušnými signálńımi znaky, má rádiovou stanici
nastavenou na př́ıjem na kmitočtovém kanálu pro spojeńı mezi plavidly. Přijme-li stoj́ıćı plavidlo
informaci rádiovou stanićı o tom, že se přibližuj́ı jiná plavidla, nebo zachyt́ı-li signály dávané podle
§ 88 odst. 3 nebo § 89 odst. 1 ṕısm. b), sděĺı ihned rádiovou stanićı svou polohu nebo po celou dobu
slyšitelnosti těchto signál̊u dává následuj́ıćı zvukové signály:

a) stoj́ı-li při levém břehu –
”
jednu řadu úder̊u na zvon“,

b) stoj́ı-li při pravém břehu –
”
dvě řady úder̊u na zvon“, nebo

c) stoj́ı-li v neurčité poloze –
”
tři řady úder̊u na zvon“.

(2) Signály uvedené v odstavci 1 muśı být opakovány v intervalech ne deľśıch než 1 minuta.

(3) V tlačné sestavě se ustanoveńı odstavce 1 vztahuje pouze na tlačný remorkér. V bočně svázané
sestavě se vztahuje pouze na jedno plavidlo sestavy. Ve vlečné sestavě se vztahuje na remorkér a
posledńı plavidlo v sestavě.

(4) Pravidla uvedená v odstavćıch 1 až 3 se vztahuj́ı také na plavidlo nasedlé v plavebńı dráze
nebo v jej́ı bĺızkosti, pokud svou polohou ohrožuje bezpečnost plavby ostatńıch plavidel.
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§ 88
Plavidla pluj́ıcı́ s pomocı́ radiolokátoru

(1) Pluje-li plavidlo pomoćı radiolokátoru, muśı být v kormidelně stále př́ıtomna osoba
s pr̊ukazem zp̊usobilosti k vedeńı plavidla pomoćı radiolokátoru uvedeném v § 52 odst. 1 ṕısm.
b) a daľśı osoba, která je v dostatečné mı́̌re obeznámena s t́ımto zp̊usobem plavby. Je-li kormidelna
technicky připravena pro vedeńı plavidla s pomoćı radiolokátoru jednou osobou, postač́ı, když lze
druhou osobu v př́ıpadě nutnosti do kormidelny neprodleně povolat.

(2) Jsou-li na obrazovce radiolokátoru zjǐstěna pluj́ıćı plavidla nebo přibližuje-li se k úseku, kde
lze pluj́ıćı plavidla očekávat, oznámı́ v̊udce plavidla rádiovou stanićı druh a název plavidla, směr
plavby a polohu. Vůdce plavidla pluj́ıćıho s pomoćı radiolokátoru, který oznámeńı zachyt́ı, odpov́ı
rádiovou stanićı a uvede druh a název plavidla, směr plavby a polohu. Vůdci plavidel si dohodnou
stranu pro potkáváńı; malé plavidlo oznámı́ pouze stranu, na kterou se vyhýbá.

(3) Nemůže-li plavidlo pluj́ıćı pomoćı radiolokátoru navázat rádiové spojeńı s plavidly pluj́ıćımi
v protisměru,

a) dává signál
”
jeden dlouhý zvuk“, sestava plavidel

”
dva dlouhé zvuky“, a opakuje ho tak často,

jak to plavebńı situace vyžaduje, a

b) sńıž́ı rychlost plavby, a je-li to nutné, zastav́ı.

(4) Zachyt́ı-li plavidlo signály uvedené v odstavci 4 ṕısm. a) nebo se na obrazovce jeho ra-
diolokátoru objev́ı plavidla, jejichž poloha nebo plavba může vyvolat nebezpečnou situaci nebo
přibližuje-li se k úseku, kde lze plavidla předpokládat, ale ještě na obrazovce radiolokátoru nejsou
vidět,

a) dává takové plavidlo signál
”
jeden dlouhý zvuk“, sestava plavidel

”
dva dlouhé zvuky“, a

opakuje ho tak často, jak to plavebńı situace vyžaduje, a

b) sńıž́ı rychlost plavby, a je-li to nutné, zastav́ı.

(5) V sestavách plavidel se ustanoveńı odstavc̊u 1 až 5 vztahuj́ı pouze na plavidla, na nichž je
v̊udce sestavy.

§ 89
Plavidla pluj́ıcı́ bez pomoci radiolokátoru

(1) Plavidlo nebo sestava plavidel pluj́ıćı za sńıžené viditelnosti, které nepouž́ıvaj́ı radiolokátor,
dopluj́ı do nejbližš́ıho bezpečného mı́sta pro stáńı. Při zachováńı zvláštńı pozornosti přitom

a) takové plavidlo nebo sestava plavidel pluje, co nejbĺıže jedné strany plavebńı dráhy,

b) každé samostatně pluj́ıćı plavidlo dává signál
”
jeden dlouhý zvuk“ a plavidlo, na němž je

v̊udce sestavy plavidel, dává signál
”
dva dlouhé zvuky“ opakuj́ıćı se v intervalech ne deľśıch

než 1 minuta,

c) takové plavidlo nebo plavidlo pluj́ıćı v takové sestavě plavidel muśı mı́t na př́ıdi pozorovatele,
který je v dohledu nebo doslechu v̊udce plavidla nebo sestavy plavidel, nedorozumı́vaj́ı-li se
pomoćı komunikačńıho zař́ızeńı,
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d) takové plavidlo nebo sestava plavidel odpov́ı rádiovou stanićı jinému plavidlu volaj́ıćımu
rovněž rádiovou stanićı, sděĺı mu druh a název svého plavidla, směr své plavby a polohu
a zároveň uvede, že pluje bez pomoci radiolokátoru do nejbližš́ıho bezpečného mı́sta pro stáńı
a dohodne se s ńım o zp̊usobu potkáváńı, a

e) zaslechne-li takové plavidlo nebo sestava plavidel zvukový signál jiného plavidla, se kterým
neńı možné navázat radiotelefonńı spojeńı, a

1. pluje-li pobĺıž břehu, připluje k němu co nejbĺıže, a je-li to nutné, zastav́ı, dokud jiné
plavidlo nepropluje, nebo

2. nepluje-li pobĺıž břehu, př́ıpadně přeplouvá-li od jednoho břehu k druhému, uvolńı pla-
vebńı dráhu.

(2) Převozńı lod’ pluj́ıćı bez radiolokátoru dává mı́sto signálu uvedeného v odstavci 1
”
jeden

dlouhý zvuk, za kterým následuj́ı čtyři krátké zvuky“. Tento signál se opakuje v intervalu kratš́ım
než 1 minuta.

(3) Malé plavidlo namı́sto dohody o zp̊usobu potkáváńı podle odstavce 1 ṕısm. d) oznámı́ pouze
stranu, na kterou se vyhýbá.

HLAVA VII
STÁNÍ

§ 90
Obecné zásady stánı́

(1) Plavidla stoj́ı tak bĺızko břehu, jak jim to dovoluje jejich ponor a mı́stńı podmı́nky, vždy však
tak, aby nepřekážela proplouváńı jiných plavidel.

(2) Plovoućı zař́ızeńı se pro účely stáńı umı́st́ı tak, aby plavebńı dráha z̊ustala volná pro pro-
plouváńı jiných plavidel.

(3) Stoj́ıćı plavidla kotv́ı nebo se vyvazuj́ı s ohledem na v́ıtr, koĺısáńı vodńı hladiny, sáńı a vlnobit́ı
tak, aby nemohla změnit svoji polohu a ohrozit t́ım jiná plavidla nebo jim překážet.

(4) Plavidlo stoj́ı mimo plavebńı dráhu, stoj́ı-li v úseku vodńı cesty označeném signálńımi znaky
vyjadřuj́ıćımi rozsah a zp̊usob stáńı.

§ 91
Zákaz státnı́

(1) Plavidla nesmı́ stát

a) v úsećıch označených signálńım znakem A.5 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, a to na
straně vodńı cesty, na ńıž je tento znak umı́stěn,

b) pod mosty a pod elektrickým vedeńım vysokého napět́ı,

c) v úžinách podle ustanoveńı § 62 a před vjezdy do nich, v úsećıch a před úseky, které by se
stáńım plavidel staly pro plavbu úzkými,

d) ve vjezdech do př́ıtok̊u a výjezdech z nich a ve vjezdech do př́ıstav̊u,
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e) v plavebńıch trasách př́ıvoz̊u,

f) v trasách plavidel připlouvaj́ıćıch k př́ıstavǐst́ım nebo odplouvaj́ıćıch od nich,

g) v úsećıch obratǐst’ označených signálńım znakem E.8 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce,

h) u boku plavidla, které nese znak předepsaný v § 42, na vzdálenost uvedenou na tomto znaku,

i) v úsećıch vodńı plochy označených signálńım znakem A.5.1 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce, a to v š́ı̌rce uvedené v metrech na tomto znaku měřené od něho.

(2) V úsećıch uvedených v odstavci 1 ṕısm. a) a b) mohou plavidla stát pouze v mı́stech
označených signálńımi znaky E.5 až E.7 uvedenými v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce při dodržeńı
podmı́nek uvedených v § 92 až 95.

§ 92
Kotvenı́

(1) Plavidla nesmı́ kotvit v úsećıch označených signálńım znakem A.6 uvedeným v př́ıloze č. 7
k této vyhlášce, zákaz plat́ı pouze pro tu stranu vodńı cesty, na které je tento znak umı́stěn.

(2) Plavidla kotv́ı na mı́stech označených signálńım znakem E.6 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce a jen na té straně vodńı cesty, na které je tento znak umı́stěn.

(3) V úseku vodńıho toku Labe mezi Úst́ım nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km
726,60 je kotveńı možné jen na určených kotvǐst́ıch a teprve poté, kdy rychlost plavby byla znatelně
zpomalena zpětným chodem strojńıho pohonu.

§ 93
Vyvazovánı́

(1) Plavidla se nesmı́ vyvazovat v úsećıch označených signálńım znakem A.7 uvedeným v př́ıloze
č. 7 k této vyhlášce; zákaz plat́ı pouze pro tu stranu vodńı cesty, na které je tento znak umı́stěn.

(2) Plavidla se vyvazuj́ı na mı́stech označených signálńım znakem E.7 uvedeným v př́ıloze č. 7
k této vyhlášce a pouze na té straně vodńı cesty, na které je tento znak umı́stěn.

(3) Pro vyvazováńı nebo uvolňováńı nasedlých plavidel se nepouž́ıvaj́ı předměty, které neumožňuj́ı
dostatečně pevné zajǐstěńı plavidla, zejména stromy, zábradĺı, sloupy, piĺı̌re, patńıky, žebř́ıky nebo
svodidla.

§ 94
Mı́sta stánı́

(1) V mı́stech stáńı označených signálńım znakem E.5 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce
plavidla stoj́ı jen na té straně vodńı cesty, na které je tento znak umı́stěn.

(2) V mı́stech stáńı označených signálńım znakem E.5.1 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce
plavidla stoj́ı pouze v š́ı̌rce uvedené v metrech měřené od něho.

(3) V mı́stech stáńı označených signálńım znakem E.5.2 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce
plavidla stoj́ı pouze v š́ı̌rce pásma vymezeného dvěma vzdálenostmi, které jsou uvedeny v metrech
na tomto znaku měřené od něho.
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(4) V mı́stech stáńı označených signálńım znakem E.5.3 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce
mohou plavidla stát vedle sebe v počtu uvedeném na znaku ř́ımskými č́ıslicemi na té straně vodńı
cesty, na které je znak umı́stěn.

§ 95
Vyhrazenı́ stánı́ pro některé druhy plavidel

Signálńımi znaky E.5.4 až E.5.15 uvedenými v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce je stáńı vyhrazeno
pouze ve znaku vyznačeným druh̊um plavidel a jen na straně vodńı cesty, na které jsou tyto znaky
umı́stěny.

§ 96
Stánı́ v př́ıpadech přeprav nebezpečných věcı́

(1) Mezi plavidly, tlačnými a bočně svázanými sestavami se při stáńı dodržuj́ı následuj́ıćı mi-
nimálńı vzdálenosti:

a) 10 m, nese-li jedno z nich signalizaci jedńım modrým světlem nebo jedńım modrým kuželem
podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských
vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2),

b) 50 m, nese-li jedno z nich signalizaci dvěma modrými světly nebo dvěma modrými kužely
podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských
vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2), nebo

c) 100 m, nese-li jedno z nich signalizaci třemi modrými světly nebo třemi modrými kužely podle
mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch
cestách, která je součást́ı právńıho řádu2).

(2) V př́ıpadech, kdy dvě plavidla, tlačné nebo dvě bočně svázané sestavy nesou jedno nebo
několik světel či kužel̊u podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po
vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2), urč́ı se vzdálenost mezi nimi
podle největš́ıho počtu světel nebo kužel̊u.

(3) Ustanoveńı odstavce 1 ṕısm. a) se nevztahuje na

a) plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, které nesou shodnou signalizaci,

b) plavidla, která signalizaci uvedenou v odstavci 1 ṕısm. a) nenesou, ale která maj́ı osvědčeńı
plavidla vydané v souladu s mezinárodńı smlouvou upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı
po vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu2).

§ 97
Hĺıdka a dohled

(1) Zajistit hĺıdku je nezbytné

a) na plavidle stoj́ıćım v plavebńı dráze,
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b) na plavidle stoj́ıćım v jiných chráněných mı́stech než v př́ıstavńım bazénu, při vyhlášeńı 2. a
3. stupně povodňové aktivity,

c) na stoj́ıćı osobńı lodi obsazené cestuj́ıćımi, nebo

d) na stoj́ıćım plavidle, které nese signalizaci plavidel přepravuj́ıćıch nebezpečné věci podle me-
zinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách,
která je součást́ı právńıho řádu2), nebo které ještě neńı prosto nebezpečných plyn̊u nebo neńı
dočǐstěno po přepravě takových věćı.

(2) V tlačné a bočně svázané sestavě postačuje hĺıdka na plavidle, které sestavu vede.

(3) Nad všemi ostatńımi stoj́ıćımi plavidly je nezbytné zajistit dohled osoby, která je schopna
v př́ıpadě potřeby rychle učinit nezbytná opatřeńı.

(4) V př́ıpadě stoj́ıćıho plavidla, které má v̊udce, stanov́ı hĺıdku nebo dohled v̊udce plavidla.
Nemá-li stoj́ıćı plavidlo v̊udce, stanov́ı hĺıdku nebo dohled provozovatel nebo vlastńık plavidla.

(5) Záznam o zajǐstěńı hĺıdky nebo dohledu obsahuje poznávaćı znaky plavidla, mı́sto stáńı
plavidla, čas výkonu hĺıdky nebo dohledu a jméno osoby, která hĺıdku nebo dohled vykonává.

(6) Ustanoveńı odstavc̊u 1, 4 a 5 se nevztahuj́ı na malá plavidla.

§ 98
Š́ı̌rky stánı́ plavidel

(1) Neńı-li signálńımi znaky stanoveno jinak, je š́ı̌rka stáńı

a) do 12 m od břehu na vodńı cestě

1. Labe v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Hřensko ř. km 726,60,

2. Vltava v úseku Slapy-Třebenice ř. km. 91,60 až Mělńık ř. km 0,00,

b) do 10 m od břehu na vodńı cestě

1. Labe v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,10,

2. Morava včetně Bat’ova kanálu v úseku Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Hodońın ř.
km 101,77 a

c) do 5 m od břehu na vodńı cestě Vltava v úseku České Budějovice ř. km 239,50 až Kořensko
ř. km 200,40.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na

a) stáńı plavidel v př́ıstavńıch bazénech, kde jsou š́ı̌rky stáńı stanoveny př́ıstavńım řádem, nebo

b) plovoućı stroje při práci na vodńı cestě a na nasedlá nebo potopená plavidla, která maj́ı
povinnost signalizovat podle § 34.
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§ 99
Signál

”
nepřiblǐzovat se“

(1) V př́ıpadě nehody nebo havárie na plavidle, které nese signalizaci podle mezinárodńı smlouvy
upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı
právńıho řádu2), kdy může doj́ıt k úniku přepravované látky nebezpečné pro lidský život nebo
bezpečnost plavebńıho provozu a posádka plavidla nezvládne toto nebezpeč́ı odvrátit, se na plavi-
dle spust́ı signál

”
nepřibližovat se“.

(2) Ustanoveńı odstavce 1 se nevztahuje na tlačné čluny a jiná plavidla bez vlastńıho pohonu.
Jsou-li však tato plavidla součást́ı sestavy plavidel, signál

”
nepřibližovat se“ se spust́ı na plavidle,

na němž je v̊udce sestavy.

(3) Signál
”
nepřibližovat se“ se skládá z akustického a optického signálu. Akustický signál tvoř́ı

”
jeden krátký a jeden dlouhý zvuk“ opakovaný nepřetržitě po dobu 15 minut synchronně s optickými
signály uvedenými v § 48 odst. 2. Po spuštěńı je signál po stanovenou dobu dáván automaticky.
Spuštěńı uvedeného signálu muśı být zajǐstěno proti náhodnému uvedeńı do provozu.

(4) Plavidlo, které zachyt́ı signál
”
nepřibližovat se“, učińı veškerá opatřeńı k odvráceńı nebezpeč́ı,

které mu hroźı, zejména

a) pluje-li ve směru k nebezpečnému mı́stu, z̊ustane co nejdále jak je to možné, a je-li třeba,
provede obrat a od ohroženého mı́sta se vzdáĺı, nebo

b) proplouvá-li ohroženým prostorem, pokračuje nejvyšš́ı možnou rychlost́ı.

(5) Na plavidle uvedeném v odstavci 4 se neprodleně

a) zavřou okna a všechny otvory z plavidla se utěsńı,

b) nechráněná světla zhasnou,

c) přestane kouřit,

d) vypnou všechny pomocné agregáty, které nejsou nezbytné pro provoz plavidla, a

e) vylouč́ı jakékoliv jiskřeńı.

(6) Ustanoveńı odstavce 5 se vztahuje i na plavidla, která stoj́ı v bĺızkosti ohroženého mı́sta.
Zachyt́ı-li signál

”
nepřibližovat se“ a je-li to nezbytné, posádka takové plavidlo opust́ı.

(7) Při plněńı opatřeńı podle odstavc̊u 4 až 6 je třeba přihlédnout ke směru proudu vody a směru
větru.

(8) Opatřeńı podle odstavc̊u 4 až 7 se provedou na plavidle i v př́ıpadě, je-li signál
”
nepřibližovat

se“ spuštěn ze břehu.
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ČÁST SEDMÁ
REKREAČNÍ ČINNOSTI

§ 100
Plavba na plováku s plachtou nebo s využit́ım tažného draka

(1) Plovák s plachtou nelze provozovat na úsećıch dopravně významných vodńıch cest

a) Vltava v úseku Vrané nad Vltavou ř. km 71,20 až Mělńık ř. km 0,00 a

b) Labe v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Hřensko ř. km 726,60.

(2) Plovák s tažným drakem nelze provozovat na úsećıch dopravně významných vodńıch cest

a) Vltava v úseku České Budějovice ř. km 239,50 až ř. km 220,50,

b) Vltava v úseku Hněvkovice ř. km 220,40 až Ochoz ř. km 165,50,

c) Vltava v úseku Žd’ákovský most ř. km 159,90 až Slapy-Třebenice ř. km 91,70,

d) Vltava v úseku Vrané nad Vltavou ř. km 71,20 až Mělńık ř. km 0,00 a

e) Labe v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Hřensko ř. km 726,60.

(3) Při plavbě s tažným drakem se udržuje bezpečná vzdálenost od ostatńıch účastńık̊u provozu na
vodńı cestě. Na závětrné straně odpov́ıdá bezpečná vzdálenost nejméně délce tažných a ovládaćıch
šň̊ur.

(4) Vymezená vodńı plocha k činnostem podle odstavc̊u 1 a 2 se označ́ı signálńım znakem E.20
stanoveným v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce doplněným tabulkou s textem

”
schváleno pro windsurf“,

”
schváleno pro kiteboard“.

§ 101
Vodnı́ lyžovánı́ a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem

(1) S v̊udcem plavidla, které vleče lyžaře, muśı být př́ıtomna na palubě osoba, která je schopna
obsluhovat vlečné zař́ızeńı a sledovat lyžaře.

(2) Plavidlo vlekoućı vodńıho lyžaře se smı́ pohybovat jen ve vymezené vodńı ploše určené a
vyznačené pro vodńı lyžováńı.

(3) Vlečné lano nesmı́ být vlečeno za plavidlem, nedrž́ı-li se ho vodńı lyžař.

(4) Vymezená vodńı plocha pro vodńı lyžováńı nebo obdobné činnosti provozované ve vleku za
plavidlem se označ́ı vytažeńım žlutého balónu tak, aby byl dobře viditelný z vodńı cesty.
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§ 102
Způsob označenı́ vymezené vodnı́ plochy plavebnı́m značenı́m

(1) Vymezená vodńı plocha se na břehu označ́ı signálńımi znaky E.16 nebo E.24 uvedenými
v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce, př́ıpadně signálńım znakem C.4 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce. Břehové signálńı znaky se doplńı na hladině žlutými válcovými bójemi s nápisem

”
sport“.

(2) Břehové signálńı znaky uvedené v odstavci 1 se doplńı tabulkami s uvedeńım maximálńıho
počtu a druhu plavidel současně na vodńı ploše provozovaných, časovými údaji o využ́ıváńı vyme-
zené vodńı plochy, př́ıpadně daľśımi údaji bĺıže specifikuj́ıćımi využit́ı vymezené vodńı plochy.

(3) Je-li vymezená vodńı plocha označená na hladině žlutými bójemi vzdálena od břehu, z něhož
je k ńı př́ıstup, vyznač́ı se na hladině př́ıstupový koridor po obou stranách žlutými kuželovými
bójemi. Minimálně prvńı a posledńı bóje ve směru od břehu na pravé straně koridoru má vrchol
červené barvy a na levé straně zelené barvy.

§ 103
Bezpečné vzdálenosti koupaj́ıcı́ch se osob od plavidel

(1) Bezpečná vzdálenost koupaj́ıćı se osoby od plavidel je

a) vzdálenost alespoň 50 m od plavidla, které neńı malým plavidlem,

b) vzdálenost alespoň 10 m od malého plavidla s vlastńım pohonem a

c) vzdálenost alespoň 3 m od ostatńıch plavidel.

(2) Malé plavidlo přibližuj́ıćı se ke koupaj́ıćı se osobě tuto osobu obepluje v bezpečné vzdálenosti
a pokud možno tak, aby tato osoba z̊ustala mezi malým plavidlem a nejbližš́ım břehem.

(3) Ustanoveńı odstavce 1 ṕısm. b) a c) neplat́ı v př́ıpadech, kdy koupaj́ıćı se osoba vstupuje do
vody z plavidla nebo na ně z vody vystupuje.

(4) Vymezené prostory pro koupáńı se označ́ı signálńımi znaky A.1 uvedenými v př́ıloze č. 7
k této vyhlášce nebo některým ze signálńıch znak̊u A.12 až A.17 uvedeným v př́ıloze č. 7 k této
vyhlášce, doplněnými na hladině žlutými kuželovými bójemi.

§ 104
Způsob bezpečnostnı́ho označenı́ mı́sta ponoru potápěj́ıcı́ se osoby

(1) Prostor pro potápěńı se vyznač́ı na břehu signálńım znakem A.1.1 uvedeným v př́ıloze č. 7
k této vyhlášce a na hladině žlutými bójemi, které nesou tyč s tuhou červenou vlaječkou ve tvaru
trojúhelńıku.

(2) Osoba zabývaj́ıćı se potápěńım mimo prostor uvedený v odstavci 1 označ́ı mı́sto ponoru na
hladině bój́ı, která nese signálńı znak A.1.2 uvedený v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Všechna plavidla zachovávaj́ı minimálně vzdálenost 25 m od mı́sta označeného podle odstavce
2.
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ČÁST OSMÁ
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

§ 105

(1) Vůdce plavidla zajist́ı oddělený sběr mastných odpad̊u vzniklých při provozu plavidla
v nádobách k tomuto účelu určených a shromážděńı nádńıch vod ve strojovně. Tyto nádoby se
ulož́ı na plavidle tak, aby z nich obsah nemohl uniknout a bylo možné jeho úniku zabránit.

(2) Na plavidle nelze

a) použ́ıvat mobilńı nádrže uložené na palubě pro sběr odpadńıch olej̊u,

b) spalovat odpad a

c) použ́ıt pro vypouštěńı oleje nebo tuku do nádńı ve strojovně rozpouštěćı nebo emulgačńı
čistićı prostředky kromě výrobk̊u, které nezp̊usob́ı obt́ıžněǰśı odčerpáńı stokové vody.

(3) Vůdce plavidla zajǐst’uje oddělený sběr odpad̊u na plavidle, jako je domovńı odpad, kaly a jiný
zvláštńı odpad, a jejich dodáńı do zař́ızeńı pro př́ıjem odpadu. Pokud je to možné, domovńı odpad
se ukládá odděleně podle následuj́ıćıch kategoríı: paṕır, plasty, sklo, daľśı recyklovatelné materiály
a jiné odpady.

ČÁST DEVÁTÁ
PŮJČOVNY MALÝCH PLAVIDEL

§ 106
Obsahové náležitosti provoznı́ho řádu půjčovny malých plavidel, seznamu plavidel

půjčovny a př́ıručky uživatele

(1) Provozńı řád p̊ujčovny malých plavidel obsahuje s ohledem na druh p̊ujčovaných plavidel a
vymezený úsek vodńı cesty alespoň

a) název a umı́stěńı p̊ujčovny,

b) vymezený úsek vodńı cesty, ve kterém lze p̊ujčená plavidla provozovat,

c) jméno a spojeńı na provozovatele p̊ujčovny,

d) provozńı dobu,

e) opatřeńı před zastaveńım plavby,

f) p̊ujčovńı podmı́nky,

g) poskytnutou výbavu plavidla pro provoz plavidla, zejména vázaćı lana, kotvy, pádla či vesla,
plachty, záchranné prostředky a věcné prostředky požárńı ochrany, zásoba pohonných hmot
nebo zásoba zkapalněného plynu a jej́ı uložeńı na plavidle,
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h) základńı pravidla plavebńıho provozu, vztahuj́ıćı se k vedeńı malých plavidel p̊ujčovny v roz-
sahu určeném druhem p̊ujčovaných plavidel a plavebńım úřadem vymezeného úseku vodńı
cesty,

i) telefonická spojeńı na plavebńı úřad, Policii České republiky, zdravotnickou záchrannou službu
a Hasičský záchranný sbor České republiky a

j) postup provozovatele před a při dosažeńı limitńıch vodńıch stav̊u pro zastaveńı plavby,
zejména ve vztahu k plavidl̊um p̊ujčovny vedeným na vodńı cestě osobou bez pr̊ukazu
zp̊usobilosti.

(2) Př́ıručka uživatele s ohledem na druh p̊ujčovaného plavidla a vymezený úsek vodńı cesty
obsahuje alespoň

a) základńı údaje o plavidle a jeho obsluze,

b) pokyny pro ovládáńı plavidla,

c) základńı pravidla provozu na vodńı cestě a význam plavebńıho značeńı v rozsahu potřebném
pro vedeńı malého plavidla,

d) instrukce k proplavováńı plavebńı komorou nebo lodńım zdvihadlem, nebo proplouváńı jezo-
vou propust́ı,

e) zásady pro vyvazováńı nebo kotveńı plavidla,

f) postup při doplňováńı pohonných hmot a vody, ukládáńı a odstraňováńı odpad̊u,

g) instrukce pro použ́ıváńı a obsluhu zař́ızeńı na plavidle,

h) zákaz zasahovat do d̊uležitých zař́ızeńı plavidla zejména pohonného a kormidelńıho zař́ızeńı,
elektrického rozvodu nebo rozvodu plynu pro vařeńı a vytápěńı,

i) seznam vybaveńı plavidla,

j) d̊uležité kontakty na p̊ujčovnu, Policii České republiky, plavebńı úřad, Hasičský záchranný
sbor České republiky, zdravotńı službu nebo obsluhu plavebńıch komor a

k) př́ılohy k př́ıručce uživatele, kterými jsou plavebńı mapy vymezeného úseku vodńı cesty,
návody na obsluhu zař́ızeńı a vybaveńı plavidla zejména vařiče, pečićı či mikrovlnné trouby,
radiového přij́ımače nebo topeńı.

(3) Pro plavidla bez vlastńıho strojńıho pohonu provozovaná v p̊ujčovně může př́ıručka uživatele
obsahovat pouze údaje uvedené v odstavci 2 ṕısm. a), b), c) a j).

(4) Seznam plavidel p̊ujčovny muśı obsahovat o každém plavidle, která lze v p̊ujčovně p̊ujčovat,
minimálně následuj́ıćı údaje

a) poznávaćı znaky plavidla,

b) typ nebo druh plavidla,

c) základńı parametry plavidla (délka, š́ı̌rka, ponor, maximálńı obsaditelnost osobami nebo ma-
ximálńı zat́ıžeńı),
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d) v př́ıpadě plavidla se strojńım pohonem výkon motoru a zp̊usob jeho ovládáńı, a

e) v př́ıpadě plachetnice plocha plachet.

§ 107
Zrušovacı́ ustanovenı́

Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavebńı bezpečnosti na vodńıch cestách České
a Slovenské Federativńı Republiky, se zrušuje.

§ 108
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2015.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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P̌ŕıloha 1

Nejvyšš́ı povolené hodnoty délky a š́ı̌rky plavidla a sestav plavidel
pro jednotlivé úseky vodnı́ cesty

(1) Pro účely této př́ılohy se pojmem jednotka rozumı́ vlečené plavidlo, nebo plavidla svázaná
vedle sebe, vlečená tlačná nebo bočně svázaná sestava. Rozměry jednotky odpov́ıdaj́ı maximálńım
povoleným rozměr̊um plavidel, tlačných, nebo bočně svázaných sestav v daném úseku vodńı cesty
a nesmı́ být překročeny.

(2) Pro jednotlivě pluj́ıćı plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy na Vltavě a Labi plat́ı

a) ve směru po proudu i proti proudu

1. v úseku České Budějovice-Jirásk̊uv jez ř. km 239,50 až Kořensko ř. km 200,40 směj́ı plout
plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, jejichž rozměry nepřesahuj́ı celkovou délku 45 m
a celkovou š́ı̌rku 5,60 m,

2. v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,40 až Praha-Jirásk̊uv most ř. km 54,30 včetně Be-
rounky po př́ıstav Praha-Radot́ın ř. km 1,25 pro plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy,
maximálńı celková délka 110 m a celková š́ı̌rka 11,50 m,

3. v úseku Praha-Jirásk̊uv most ř. km 54,30 až Mělńık ř. km 0,00 pro plavidla, tlačné a
bočně svázané sestavy, maximálńı celková délka 110 m a celková š́ı̌rka 10,60 m,

4. v úseku Praha-Holešovice ř. km 49,50 až Mělńık ř. km 0,00, při vodńım pr̊utoku 200 m3/s
a nižš́ım v profilu vodočtu Praha, pro tlačné sestavy, maximálńı celková délka 120 m a
celková š́ı̌rka 10,60 m,

5. v úseku Praha-Holešovice ř. km 49,50 až Mělńık ř. km 0,00, při vodńım pr̊utoku 200 m3/s
a nižš́ım v profilu vodočtu Praha, pro tlačné sestavy maximálńı celková délka 137 m a cel-
ková š́ı̌rka 10,60 m, pokud jsou na př́ıdi vybavené aktivńım dokormidlovaćım zař́ızeńım,

6. v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 pro plavidla a tlačné sestavy,
maximálńı celková délka 45 m a celková š́ı̌rka 6 m,

7. v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Mělńık ř. km 837,38 pro plavidla, tlačné a bočně svázané
sestavy, maximálńı celková délka 84 m a celková š́ı̌rka 11,50 m,

8. v úseku Mělńık ř. km 837,38 až Prosmyky ř. km 788,15 pro plavidla, maximálńı celková
délka 110 m a celková š́ı̌rka 11,50 m, pro tlačné a bočně svázané sestavy, maximálńı
celková délka 137 m a celková š́ı̌rka 11,50 m,

8.1 ve zdrž́ıch, vyjma plavebńıch kanál̊u vedoućıch k plavebńım komorám, pro tlačné a
bočně svázané sestavy maximálńı š́ı̌rka 23 m,

9. v úseku Prosmyky ř. km 788,15 až Lhotka ř. km 784,68 pro plavidla, maximálńı celková
délka 110 m a celková š́ı̌rka 11,50 m, pro tlačné a bočně svázané sestavy, maximálńı
celková délka 137 m a celková š́ı̌rka 11,50 m,

9.1 ve směru po proudu, při vodńım stavu 275 cm a vyšš́ım na vodočtu v Úst́ı nad Labem
pro tlačné a bočně svázané sestavy, maximálńı celková délka 110 m a celková š́ı̌rka
11,50 m, pokud nejsou vybavena aktivńım dokormidlovaćım zař́ızeńım,

10. v úseku Lhotka ř. km 784,68 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,67 pro plavidla,
maximálńı celková délka 110 m a celková š́ı̌rka 11,50 m, pro tlačné a bočně svázané
sestavy maximálńı celková délka 170 m a celková š́ı̌rku 11,50 m, nebo celková délka
137 m a celková š́ı̌rka 23 m,
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11. v úseku Mělńık ř. km 837,38 až Hřensko ř. km 726,60 pro plavidla s bočnokolesovým
pohonem, maximálńı celková š́ı̌rka 14 m,

b) ve směru po proudu

1. v úseku Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,49 až Hřensko ř. km 726,60

1.1 pro plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, maximálńı celková délka 110 m a
celková š́ı̌rka 11,50 m; plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy deľśı 84 m nesmı́
vléci,

2. v úseku Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,67 až Děč́ın ř. km 739,62 pluj́ı tlačné sestavy
deľśı než 110 m, jejichž celková délka nepřesahuje 137 m

2.1 při vodńım stavu 175 cm až 400 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem bez omezeńı,
pokud jsou vybaveny na př́ıdi aktivńım dokormidlovaćım zař́ızeńım,

2.2 při vodńım stavu 180 cm až 400 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem, pokud nejsou
vybaveny na př́ıdi aktivńım dokormidlovaćım zař́ızeńım; pokud pluj́ı s ponorem
menš́ım než 110 cm, muśı v celém úseku použ́ıt pomocný remorkér,

3. v úseku Děč́ın (terminál) ř. km 739,62 až Hřensko ř. km 726,60 pluj́ı tlačné sestavy deľśı
než 110 m, jej́ıž celková délka nepřesahuje 137 m

3.1 při vodńım stavu 160 cm až 500 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem bez omezeńı,
pokud jsou vybavena na př́ıdi aktivńım dokormidlovaćım zař́ızeńım,

3.2 při vodńım stavu 165 cm až 500 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem, pokud nejsou
vybaveny na př́ıdi aktivńım dokormidlovaćım zař́ızeńım; pokud pluj́ı s ponorem
menš́ım než 110 cm, muśı v celém úseku použ́ıt pomocný remorkér,

c) ve směru proti proudu

1. v úseku Hřensko ř. km 726,60 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,67

1.1 pro plavidla a bočně svázané sestavy, maximálńı délka 110 m a š́ı̌rka 11,50 m; bočně
svázané sestavy nesměj́ı vléci,

1.2 pro tlačné sestavy maximálńı délka 137 m a maximálńı š́ı̌rka 11,50 m; pro tlačnou
sestavu v čele vlečné sestavy maximálńı délka 110 m a smı́ vléci pouze jednu jed-
notku,

2. v úseku Hřensko ř. km 726,60 až Děč́ın ř. km 740,74 a v úseku Děč́ın-Staré Město ř.
km 741,80 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,67, při vodńım stavu 275 cm a vyšš́ım
na vodočtu v Úst́ı nad Labem, pro bočně svázané sestavy, maximálńı délka 110 m a
maximálńı š́ı̌rka 23 m.

(3) Pro vlečné sestavy na Vltavě a Labi plat́ı

a) ve směru po proudu i proti proudu

1. v úseku České Budějovice-Jirásk̊uv jez ř. km 239,50 až Kořensko ř. km. 200,40 smı́ být
v sestavě nejvýše jedna jednotka,

2. v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,40 až Mělńık ř. km 0,00 smı́ být v sestavě nejvýše
jedna jednotka,

3. v úseku Kunětice ř. km 973,70 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,67 smı́ být sestavě
nejvýše jedna jednotka.

b) ve směru po proudu
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1. v úseku Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,67 až Hřensko ř. km 726,60 smı́ být v sestavě
nejvýše jedna jednotka,

c) ve směru proti proudu

1. v úseku Hřensko ř. km 726,60 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,67 smı́ být délka
celé sestavy do 500 m a š́ı̌rka 11,50 m.

(4) V úseku řeky Moravy včetně Bat’ova kanálu Otrokovice-jez Bělov až Hodońın ř. km 101,77
nesmı́ celková délka plavidla, tlačné, bočně svázané a vlečné sestavy překročit ve směru po i proti
proudu délku 20 m a š́ı̌rku 5 m.
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P̌ŕıloha 2

Nejvyšš́ı povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky
vodnı́ cesty

(1) Na Vltavě nesmı́ být překročeny tyto maximálńı hodnoty ponoru

a) v úseku České Budějovice ř. km 239,50 až Kořensko ř. km 200,40, v obdob́ı od 1. dubna do
31. ř́ıjna – 1,3 m,

b) v úseku Hluboká nad Vltavou ř. km 229,04 až ř. km 220,50, od hladiny 368,90 m n. m. a nižš́ı
ve zdrži Hněvkovice se plavebńı dráha nevytyčuje – ponory nejsou garantovány,

c) v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Orĺık ř. km 144,65

1. v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Podolsko ř. km 182,66 při hladině 347,65 m n. m. a
vyšš́ı ve zdrži Orĺık – 1,3 m,

2. v úseku Podolsko ř. km 182,66 až Orĺık ř. km 144,65 při hladině 347,60 m n. m. a vyšš́ı
ve zdrži Orĺık – 2,2 m,

3. v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Červená nad Vltavou ř. km 179,10, od hladiny 329,60
m n. m po hladinu 347,60 m n. m. ve zdrži Orĺık, v obdob́ı od 1. května do 30. zář́ı se
plavebńı dráha nevytyčuje, plavebńı komora Kořensko je mimo provoz – ponory nejsou
garantovány,

4. v úseku Červená nad Vltavou až Orĺık ř. km 144,65 při hladině od 329,60 m n. m po
hladinu 347,60 m n. m. ve zdrži Orĺık, v obdob́ı od 1. května do 30. zář́ı – 2,2 m,

d) v úseku Orĺık ř. km 144,65 až Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 od hladiny 282,10 m n. m.
po hladinu 284,60 m n. m. ve zdrži Kamýk nad Vltavou, v obdob́ı od 1. května do 30. zář́ı –
2,2 m,

e) v úseku Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 až Slapy ř. km 91,70

1. v úseku Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 až Vestec ř. km 128,93 od hladiny 269,10 m
n. m. po hladinu 269,60 m n. m. ve zdrži Slapy – 1,7 m,

2. v úseku Vestec ř. km 128,93 až Slapy ř. km 91,70 od hladiny 269,10 m n. m. po hladinu
269,60 m n. m. ve zdrži Slapy – 2,2 m,

3. v úseku Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 až Slapy ř. km 91,70 od hladiny 269,60 m n.
m. po hladinu 270,60 m n. m. ve zdrži Slapy – 2,2 m,

f) v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,40 až Praha-Modřany ř. km 64,00 – 1,20 m,

g) v úseku Praha-Modřany ř. km 64,00 až Mělńık ř. km 0,00 – 1,80 m.

(2) Na Berounce nesměj́ı ponory plavidel přesahovat hodnotu v úseku Praha-př́ıstav Radot́ın
ř. km 1,25 až soutok s Vltavou ř. km 0,00 – 1,80 m.

(3) Na kanalizovaném Labi nesmı́ být překročeny maximálńı ponory plavidel

a) v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 – 1,05 m,

b) v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Mělńık ř. km 837,38 – 2,10 m,
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c) v úseku Mělńık ř. km 837,38 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,85 – 2,00 m,

d) v úseku Mělńık ř. km. 837,38 až Lovosice ř. km 789,14 při vodńım pr̊utoku 150 m3/s a vyšš́ım
v profilu vodočtu Mělńık – 2,10 m,

e) v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodńım stavu
280 cm až 300 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem (pr̊utok 350 m3/s až 400 m3/s v profilu
vodočtu Úst́ı nad Labem) – 2,10 m,

f) v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodńım stavu
nad 300 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem (pr̊utok nad 400 m3/s v profilu vodočtu Úst́ı nad
Labem) – 2,20 m.

(4) Na regulovaném Labi muśı být při stanoveńı maximálńıho ponoru plavidel dodržena
následuj́ıćı ustanoveńı

a) v úseku Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro plavidla s vrtu-
lovým pohonem, která pluj́ı proti proudu samostatně nebo která vlečou jiná plavidla, plovoućı
tělesa nebo plovoućı zař́ızeńı a pro všechna plavidla, která pluj́ı proti proudu v tlačných a
bočně svázaných sestavách, jejichž pohyb zajǐst’uj́ı plavidla s vrtulovým pohonem, se nejvýše
povolené ponory vypoč́ıtaj́ı

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 75 cm od zajǐstěného vodńıho stavu
do 200 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem a odpočtem 70 cm od zajǐstěného vodńıho
stavu nad 200 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 60 cm od zajǐstěného vodńıho stavu
na vodočtu v Úst́ı nad Labem,

b) v úseku Úst́ı nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro jiná plavidla, než
uvedená pod ṕısmenem a), která pluj́ı proti proudu a pro všechna plavidla pluj́ıćı po proudu
se nejvýše povolené ponory vypoč́ıtaj́ı

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 60 cm od zajǐstěného vodńıho stavu
do 200 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem a odpočtem 55 cm od zajǐstěného vodńıho
stavu nad 200 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 45 cm od zajǐstěného vodńıho stavu
na vodočtu v Úst́ı nad Labem,

c) při vodńım stavu 275 cm a vyšš́ım na vodočtu v Úst́ı nad Labem, správce vodńıho toku již
negarantuje zajǐstěný vodńı stav pro plavidla s úměrně vyšš́ım ponorem; ponory plavidel při
vodńıch stavech nad 275 cm na vodočtu v Úst́ı nad Labem se vypoč́ıtaj́ı podle ṕısmena a)
nebo b) v závislosti na směru plavby nebo druhu pohonu; při výpočtu možného ponoru je
nutné informovat se o tendenci (setrvalosti) uváděného vodńıho stavu na dispečinku Povod́ı
Labe, s p., v Hradci Králové,

d) maximálńı př́ıpustný ponor plavidel je 2,80 m,

e) vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která pluj́ı proti proudu, pokud vlastńı pohon použij́ı
pouze pro zajǐstěńı ovladatelnosti plavidla, mohou mı́t ponor vypoč́ıtaný podle ṕısmena b);
vlečná plavidla muśı mı́t proto dostatečný výkon stroj̊u; omezeńı použit́ı vlastńıho pohonu se
nevztahuje na vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která pluj́ı proti proudu, jejichž ponor
se vypoč́ıtá podle ṕısmena a),

56



f) zajǐstěným vodńım stavem se rozumı́ takový dosažený vodńı stav na vodočtu v Úst́ı nad
Labem, který s přesnost́ı minus 5 cm, nanejvýš ve dvou po sobě následuj́ıćıch hodinách,
garantuje správce vodńıho toku Povod́ı Labe, s. p., po celou dobu od jeho vyhlášeńı, to je od
9:00 hodin do 24:00 hodin každého dne; v čase od 00:01 hodin do 9:00 hodin se udržuje vydaná
předpověd’ z předchoźıho dne a ponory plavidel se vypoč́ıtaj́ı odpočtem od této předpovědi,

g) pokud správce vodńıho toku Povod́ı Labe vyhláśı, že bude udržovat vodńı stav na vodočtu
v Úst́ı nad Labem v určitém časovém úseku vyšš́ı než je zajǐstěný vodńı stav, vypoč́ıtaj́ı se pro
tento stav nejvýše povolené ponory plavidel podle ṕısmena a) nebo b) v závislosti na směru
plavby nebo druhu pohonu a postupu pr̊utokové vlny ve vodńım toku. Správce vodńıho toku
garantuje pouze dodržeńı vodńıho stavu na vodočtu v Úst́ı nad Labem.

(5) V úseku řeky Moravy včetně Bat’ova kanálu Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Hodońın
ř. km 101,77 nesmı́ ponor plavidel přesahovat hodnotu – 1,20 m.
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P̌ŕıloha 3

Nejvyšš́ı povolené hodnoty výšky pevného bodu plavidla a sestavy
plavidel pro jednotlivé úseky vodnı́ cesty

(1) S ohledem na podjezdné výšky stávaj́ıćıch most̊u a lávek na labsko-vltavské vodńı cestě jsou
nejvyšš́ı výšky pevného bodu plavidel nad hladinou vody, při nejvyšš́ım vodńım stavu povoleném
pro plavbu stanoveny takto

a) na Vltavě v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,70 až Mělńık ř. km 0,00 – 4,50 m, pro plavebńı
komory Hoř́ın plat́ı tato hodnota pouze do vodńıho stavu 280 cm na vodočtu v Mělńıku,

b) na Labi v úseku Kunětice ř. km 973,70 až Přelouč ř. km 951,20 – 4,00 m, hranice podjezdné
výšky je vyznačena na piĺı̌ri pr̊ujezdńıho profilu mostu b́ılou čarou

c) na Labi v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Lysá nad Labem ř. km 878,05 – 5,25 m,

d) na Labi v úseku Lysá nad Labem ř. km 878,05 až Mělńık ř. km 837,38 – 4,70 m až 5,25 m dle
aktuálńı podjezdné výšky zobrazené proměnným plavebńım značeńım na mostech v Obř́ıstv́ı
ř. km 845,296, v Neratovićıch ř. km 849,829 a v Čelákovićıch ř. km 873,628,

e) na Labi v úseku Mělńık ř. km 837,38 až Hřensko ř. km 726,60 – 6,50 m,

f) na řece Morava

1. v úseku Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Rohatec ř. km 107,93 – 2,4 m,

2. v úseku Rohatec ř. km 107,93 až Hodońın ř. km 101,77 – 4,0 m.

(2) Podjezdné výšky uvedené v odstavci 1 jsou stanoveny s ohledem na nejvýše umı́stěnou část
konstrukce plavidla, kterou nelze běžnými prostředky na plavidle sklopit, spustit anebo demontovat.
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P̌ŕıloha 4

Pı́smenný kód státu domovského př́ıstavu nebo mı́sta registrace
plavidel

RAKOUSKO A MALTA MLT
BĚLORUSKO BY HOLANDSKO N
BELGIE B NORSKO NO
BOSNA A HERCEGOVINA BIH POLSKO PL
BULHARSKO BG PORTUGALSKO P

CHORVATSKO HR MOLDAVSKÁ REPUBLIKA MD

ČESKÁ REPUBLIKA CZ RUMUNSKO R

FINSKO FI RUSKÁ FEDERACE RUS
FRANCIE F SRBSKO SRB
NĚMECKO D SLOVENSKO SK
MAĎARSKO HU SLOVINSKO SLO

ITÁLIE I ŠVÉDSKO SE

LITVA LT ŠVÝCARSKO CH
LUXEMBURSKO L UKRAJINA UA
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P̌ŕıloha 5

Optická signalizace plavide

1. Obecná ustanoveńı

1.1 Zobrazeńı této př́ılohy se vztahuj́ı na signalizaci uvedenou v části třet́ı těchto Pravidel.

1.2 Pro účely části třet́ı těchto pravidel, jakož i této př́ılohy se rozumı́

a) b́ılým světlem, červeným světlem, zeleným světlem, žlutým světlem a modrým světlem světla,
použitá v návěstńıch sv́ıtilnách plavidel,

b) silným světlem, jasným světlem a obyčejným světlem světla, jejichž hodnoty fotometrické
intenzity, za běžných klimatických podmı́nek zajǐst’uj́ı dostatečnou viditelnost uvedenou v
tabulce

c) blikavým světlem přerušované světlo s počtem 40 až 60 záblesk̊u za minutu,

d) zábleskovým světlem přerušované světlo s počtem 100 až 120 záblesk̊u za minutu,

1.3 Uvedená zobrazeńı maj́ı pouze orientačńı charakter. Závazná je textová část těchto Pravidel.

Doplňková signalizace, kterou lze předepsat, je na obrázćıch znázorněna samostatně (pouze
doplňková signalizace) nebo pro výstižnost doplňková signalizace společně se základńı signalizaćı
nebo s jednou z možných variant základńı signalizace.

Vysvětlivky pod zobrazeńımi se týkaj́ı pouze doplňkové signalizace.
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1.4 Vysvětlivky k zobrazeńım

a)
Stálé světlo viditelné ze všech stran (světlo sv́ıt́ıćı nepřerušovaně
v obzorovém výseku 360◦)

b)
Stálé světlo, viditelné pouze ve vymezeném obzorovém výseku.

Světlo, které pozorovatel nevid́ı, je označeno bodem uprostřed.

c)
Blikavé světlo

Zábleskové světlo

d) Světlo rozsvěcované v situaćıch, stanovených těmito pravidly

e) Tabule nebo vlajka (§ 13)

f) Plamenec (§ 13)

g) Balón (§ 14)

h) Válec (§ 14)

i) Kužel (§ 14)

j) Dvojitý kužel (§ 14)

k) Radarový odražeč
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2. Signalizace za plavby

N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 17 odst. 1: Samostatně pluj́ıćı plavidlo s vlastńım pohonem

§ 17 odst. 2: Samostatně pluj́ıćı plavidlo s vlastńım pohonem s druhým vrcholovým světlem. Toto světlo je povinné
pro plavidla deľśı než 110 m.

§ 17 odst. 3: Plavidlo s vlastńım pohonem, které krátkodobě pluje za pomocným remorkérem.

§ 17 odst. 4: Vysokorychlostńı plavidlo
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 18 odst. 1: Remorkér v čele vlečně sestavy nebo pomocný remorkér

§ 18 odst. 2: Každý z remorkér̊u v čele sestavy vlečené v́ıce remorkéry vedle sebe

§ 18 odst. 3: Vlečené plavidlo

§ 18 odst. 4 ṕısm. a): Vlečené plavidlo deľśı než 110 m
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 18 odst. 4 ṕısm. b): Vlečená bočně svázaná plavidla složená z v́ıce než dvou

§ 18 odst. 5: Vlečené plavidlo na konci sestavy

§ 18 odst. 5: Vlečená bočně svázaná plavidla na konci sestavy
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 19 odst.1: Tlačná sestava

§ 19 odst. 1: Tlačná sestava složená z v́ıce než dvou plavidel, jejichž zádě přesahuj́ı tlačný remorkér celou š́ı̌rkou

§ 19 odst. 2 a 3: Tlačná sestava pluj́ıćı za jedńım nebo několika pomocnými remorkéry

§ 19 odst. 4: Tlačná sestava se dvěma remorkéry
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 20 odst. 1: Bočně svázaná sestava: Dvě plavidla s vlastńım pohonem

§ 20 odst. 1: Bočně svázaná sestava: Jedno plavidlo s vlastńım pohonem a jedno plavidlo bez vlastńıho pohonu

§ 20 odst. 2: Bočně svázaná sestava pluj́ıćı za jedńım nebo několika pomocnými remorkéry

§ 21: Plachetnice
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 21 odst. 3: Plachetnice pluj́ıćı pomoćı plachet a strojńıho pohonu současně

§ 22 odst. 1: Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo s vlastńım pohonem

§ 22 odst. 1: Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo s vlastńım pohonem s bočńımi světly vedle sebe nebo v jednom
sv́ıtidle na př́ıdi nebo pobĺıž ńı

§ 22 odst. 1: Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo s vlastńım pohonem: Vrcholové světlo nahrazeno jasným b́ılým
světlem viditelným ze všech stran
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 22 odst. 2: Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo s vlastńım pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m

§ 22 odst. 4: Malé plavidlo vlečené nebo vedené v bočně svázané sestavě

§ 22 odst. 5: Plachetnice, která je malým plavidlem

§ 22 odst. 5: Plachetnice, která je malým plavidlem, bočńı světla a zád’ové světlo, soustředěná v jedné sv́ıtilně na
vrcholu nebo v horńı části stěžně
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 22 odst. 5: Plachetnice, která je malým plavidlem, nepřesahuje-li jej́ı délka 7 m, nese b́ılé světlo viditelné ze
všech stran. Při přibĺıžeńı jiných plavidel signalizuje i druhým obyčejným b́ılým světlem

§ 22 odst. 6: Samostatně pluj́ıćı malé plavidlo, které nemá vlastńı pohon ani plachty

§ 23 odst. 1 a 2: Plavidlo, přepravuj́ıćı nebezpečné věci
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 23 odst. 1 a 2: Plavidlo, přepravuj́ıćı nebezpečné věci

§ 23 odst. 1 a 2: Plavidlo, přepravuj́ıćı nebezpečné věci

§ 23 odst. 1 a 2: Plavidlo, přepravuj́ıćı nebezpečné věci
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 23 odst. 3: Bočně svázaná sestava přepravuj́ıćı nebezpečné věci

§ 23 odst. 4: Tlačná sestava, jej́ıž pohyb zajǐst’uj́ı dva remorkéry vedle sebe

§ 24: Plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat v́ıce než 12 cestuj́ıćıch a nepřesahuje délku 20 m
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 25 odst. 1: Převozńı lod’, která nepluje volně

§ 25 odst. 2: Lod’ka nebo plovák nesoućı vod́ıćı lano převozńı lodě

§ 25 odst. 3: Volně pluj́ıćı převozńı lod’
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 26: Plavidlo, které má oprávněńı přednostńıho proplut́ı

§ 27 odst. 1: Plavidlo, které ztratilo manévrovaćı schopnost

§ 28: Plovoućı těleso nebo plovoućı zař́ızeńı za plavby
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3. Signalizace za stáńı

N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 29 odst. 1: Plavidlo stoj́ıćı při břehu

§ 29 odst. 1: Plavidlo stoj́ıćı bez př́ımého nebo nepř́ımého př́ıstupu na břeh

§ 29 odst. 2: Tlačná sestava stoj́ıćı bez př́ımého nebo nepř́ımého př́ıstupu na břeh

§ 29 odst. 3: Malé plavidlo za stáńı
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 30: Plavidlo přepravuj́ıćı nebezpečné věci, za stáńı

§ 30: Tlačná sestava přepravuj́ıćı nebezpečné věci, za stáńı

§ 30: Bočně svázaná sestava přepravuj́ıćı nebezpečné věci, za stáńı

§ 31 odst. 1: Převozńı lod’ nepluj́ıćı volně, stoj́ıćı na svém stanovǐsti
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 31 odst. 2: Volně pluj́ıćı převozńı lod’ stoj́ıćı na svém stanovǐsti, pokud je v provozu

§ 32: Plovoućı těleso nebo plovoućı zař́ızeńı za stáńı

§ 33: Plavidlo při rybolovu pomoci rybářských śıt́ı nebo jiného rybolovného zař́ızeńı, za stáńı

§ 34 odst. 1 ṕısm. a): Plovoućı stroj nebo plavidlo vykonávaj́ıćı práci na vodńı cestě nebo prováděj́ıćı sondážńı či
měř́ıćı operace na mı́stě: Proplut́ı je možné po obou stranách
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 34 odst. 1 ṕısm. a) a b): Plovoućı stroj nebo plavidlo vykonávaj́ıćı práci na vodńı cestě nebo prováděj́ıćı sondážńı
či měř́ıćı operace na mı́stě: Proplut́ı je možné po jedné straně

§ 34 odst. 2 ṕısm. a) a odst. 3 a 4: Plovoućı stroj nebo plavidlo vykonávaj́ıćı práci na vodńı cestě nebo prováděj́ıćı
sondážńı či měř́ıćı operace na mı́stě nebo nasedlé anebo potopené plavidlo, vyžaduj́ıćı ochranu před vlnobit́ım:
Proplut́ı je možné po obou stranách

§ 34 odst. 2 ṕısm. b) a odst. 3 a 4: Plovoućı stroj nebo plavidlo vykonávaj́ıćı práci na vodńı cestě nebo prováděj́ıćı
sondážńı či měř́ıćı operace na mı́stě nebo nasedlé anebo potopené plavidlo, vyžaduj́ıćı ochranu před vlnobit́ım:
Proplut́ı je možné po jedné straně

§ 35: Plavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpeč́ı pro plavbu
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 35:Plovoućı těleso nebo plovoućı zař́ızeńı, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpeč́ı pro plavbu
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4. Zvláštńı signalizace

N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 36: Doplňková signalizace plavidla plavebńıho úřadu, Policie ČR, obecńı policie, Celńı správy a plavidlo složek
integrovaného záchranného systému

§ 37: Zvláštńı signalizace plavidla, které poskytuje technickou pomoc jiným plavidl̊um nebo plavidla, které vy-
konává práci na vodńı cestě za plavby

§ 38: Doplňková signalizace pro ochranu před vlnobit́ım
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 39: Signály v nouzi

§ 40: Zákaz vstupu na plavidlo

§ 41: Zákaz kouřeńı a použ́ıváńı otevřeného ohně

§ 42: Zákaz bočńıho stáńı
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 43 odst. 1: Doplňková signalizace plavidla, které má omezenou možnost manévrováńı

§ 43 odst. 2: Doplňková signalizace plavidla, které má omezenou možnost manévrováńı: Proplut́ı je možné po
jedné straně

§ 44 odst. 1: Doplňková signalizace plavidla, které vleče rybářské śıtě nebo jiné rybolovné zař́ızeńı
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N o č n ı́ s i g n a l i z a c e D e n n ı́ s i g n a l i z a c e

§ 44 odst. 2: Doplňková signalizace plavidla při rybolovu, s výjimkou plavidel vlekoućı rybářské śıtě nebo jiná
rybolovná zař́ızeńı, zasahuje-li rybolovné zař́ızeńı do vzdálenosti větš́ı než 150 m od boku plavidla

§ 45: Doplňková signalizace plavidla zajǐst’uj́ıćıho činnost pod vodńı hladinou

§ 46: Doplňková signalizace plavidla použitého při zneškodňováńı výbušnin

§ 47: Doplňková signalizace plavidla lodivodské služby
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P̌ŕıloha 6

Zvuková signalizace

ČÁST 1
AKUSTICKÁ INTENZITA SIGNÁLŮ

Zvukové signály dávané mechanickým zař́ızeńım, použ́ıvaným na plavidlech vnitrozemské plavby,
maj́ı tuto charakteristiku:

A. Kmitočet

a) základńı kmitočet zvukových signál̊u plavidel s vlastńım pohonem, vyjma malých plavidel
uvedených pod ṕısmenem b), je 200 Hz s toleranćı ± 20 %,

b) základńı kmitočet zvukových signál̊u plavidel bez vlastńıho pohonu a malých plavidel je vyšš́ı
než 350 Hz,

B. Hladina akustického tlaku
Hladina akustického tlaku se měř́ı ve vzdálenosti 1 m od středu otvoru lodńı sirény ve volném
prostoru:

a) hladina akustického tlaku u plavidel s vlastńım pohonem, vyjma malých plavidel uvedených
pod ṕısmenem b), se pohybuje v rozmeźı 120 dB - 140 dB (A),

b) hladina akustického tlaku u plavidel bez vlastńıho pohonu a u malých plavidel, se pohybuje
v rozmeźı 100 dB - 125 dB (A).

ČÁST 2
KONTROLA ÚROVNĚ AKUSTICKÉHO TLAKU

Kontrolu úrovně akustického tlaku provád́ı plavebńı úřad pomoćı sonometru (zvukoměru),
který odpov́ıdá normě Mezinárodńı elektronické komise (dále jen

”
IEC“), IEC 179 nebo pomoćı

obyčejného standardizovaného zvukoměru, který vyhovuje požadavk̊um IEC 123.
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ČÁST 3
ZVUKOVÉ SIGNÁLY

A. Obecné signály
1 dlouhý zvuk

”
Pozor“

1 krátký zvuk
”
Pluji doprava“

2 krátké zvuky
”
Pluji doleva“

3 krátké zvuky
”
Stroj má zpětný chod“

4 krátké zvuky ”
Nejsem schopen
manévrováńı“

. . .
opakovaný 1 krátký
zvuk a 1 dlouhý zvuk ”

Nepřibližovat se“

••••••• . . .
řada velmi krátkých
zvuk̊u ”

Hroźı nebezpeč́ı kolize“

. . .
opakovaná řada
dlouhých zvuk̊u ”

Signál nouze“ § 50 odst. 1

. . . . . . řady úder̊u na zvon

B. Signály pro potkáváńı

Prvńı př́ıpad

1 krátký zvuk daný plavi-
dlem pluj́ıćım proti proudu ”

Potkáváńı levými boky” § 60 odst. 4

1 krátký zvuk daný plavi-
dlem pluj́ıćım po proudu

”
Souhlaśım s potkáńım po
levém boku”

§ 60 odst. 5

2 krátké zvuky dané plavi-
dlem pluj́ıćım po proudu

”
Nesouhlaśım, žádám
potkáńı po pravém boku“

§ 61 odst. 3

2 krátké zvuky dané plavi-
dlem pluj́ıćım proti proudu

”
Souhlaśım s potkáńım po
pravém boku”

§ 61 odst. 4

Druhý př́ıpad

2 krátké zvuky dané plavi-
dlem pluj́ıćım proti proudu ”

Potkáváńı pravými boky“ § 60 odst. 4

2 krátké zvuky dané plavi-
dlem pluj́ıćım po proudu

”
Souhlaśım s potkáváńım
po pravém boku“

§ 60 odst. 5

1 krátký zvuk daný plavi-
dlem pluj́ıćım po proudu

”
Nesouhlaśım, žádám
potkáváńı po levém boku“

§ 61 odst. 3

1 krátký zvuk daný plavi-
dlem pluj́ıćım proti proudu

”
Souhlaśım s potkáváńım
po levém boku“

§ 61 odst. 4
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C. Signály pro p̌redj́ı̌zděńı

Prvńı př́ıpad

2 dlouhé zvuky, po kterých
následuj́ı 2 krátké zvuky dané
předj́ıžděj́ıćım plavidlem

”
Chci předjet po vašem levém
boku“

§ 66 odst. 2

1 krátký zvuk daný
předj́ıžděným plavidlem

”
Souhlaśım s předj́ıžděńım po
mém levém boku“

§ 66 odst. 3

2 krátké zvuky dané
předj́ıžděným plavidlem

”
Nesouhlaśım, předj́ıždějte po
mém pravém boku“

§ 66 odst. 4

1 krátký zvuk daný
předj́ıžděj́ıćım plavidlem

”
Souhlaśım s předj́ıžděńım po
vašem pravém boku”

§ 66 odst. 4

Druhý př́ıpad

2 dlouhé zvuky, za kterými
následuje 1 krátký zvuk daný
předj́ıžděj́ıćım plavidlem

”
Chci předjet po vašem pravém
boku“

§ 66 odst. 2

2 krátké zvuky dané
předj́ıžděným plavidlem

”
Souhlaśım s předj́ıžděńım po
mém pravém boku“

§ 66 odst. 3

1 krátký zvuk daný
předj́ıžděným plavidlem

”
Nesouhlaśım, předjed’te po
mém levém boku“

§ 66 odst. 4

2 krátké zvuky dané
předj́ıžděj́ıćım plavidlem

”
Souhlaśım, předj́ıžd́ım po
vašem levém boku“

§ 66 odst. 4

Nemožnost předj́ıžděńı

5 krátkých zvuk̊u daných
předj́ıžděným plavidlem ”

Předj́ıžděńı neńı možné“ § 66 odst. 6

D. Signály obratu

1 dlouhý zvuk, po kterém
následuje 1 krátký zvuk

”
Mám v úmyslu provést obrat
doprava“

§ 69 odst. 2

1 dlouhý zvuk, po kterém
následuj́ı 2 krátké zvuky

”
Mám v úmyslu provést obrat
doleva“

§ 69 odst. 2

E. P̌ŕıstavy a p̌ŕıtoky: vplouváńı a vyplouváńı s ǩŕı̌zenı́m vodnı́ cesty

E. 1 Signály pro vplouváńı do př́ıstavńıch bazén̊u a př́ıtok̊u a vyplouváńı z nich

3 dlouhé zvuky, po kterých
následuje 1 krátký zvuk ”

Mám v úmyslu plout doprava“ § 71 odst. 4

3 dlouhé zvuky, po kterých
následuj́ı 2 krátké zvuky ”

Mám v úmyslu plout doleva“ § 71 odst. 4

E. 2 Signály pro kř́ıžeńı vodńı cesty

3 dlouhé zvuky
”
Mám v úmyslu přeplout“ § 71 odst. 4
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v př́ıpadě potřeby následuj́ı:

1 dlouhý zvuk, po kterém
následuje 1 krátký zvuk ”

Pluji vpravo“ § 71 odst. 5

1 dlouhý zvuk, po kterém
následuj́ı 2 krátké zvuky ”

Pluji vlevo“ § 71 odst. 5

F. Signály p̌ri sńı̌zené viditelnosti

a) plavidla pluj́ıćı s pomoćı radiolokátoru

ii) samostatně pluj́ıćı plavidla 1 dlouhý zvuk § 88 odst. 3 a 4

iii) sestavy plavidel 2 dlouhé zvuky § 88 odst. 3 a 4

b) plavidla pluj́ıćı bez pomoci radiolokátoru

i) samostatně pluj́ıćı plavidla
1 dlouhý zvuk opakuj́ıćı se v in-
tervalech ne deľśıch než 1 mi-
nuta

§ 89 odst. 1 ṕısm. b)

ii) sestavy plavidel
2 dlouhé zvuky opakuj́ıćı se v
intervalech ne deľśıch než 1 mi-
nuta

§ 89 odst. 1 ṕısm. b)

c) plavidla za stáńı

.
1 řada úder̊u na zvon
opakovaná v intervalu ne
deľśım než 1 minuta

”
Stoj́ım na levé straně
plavebńı dráhy“

§ 87 odst. 1 ṕısm. a)

. ... .
2 řady úder̊u na zvon
opakované v intervalu ne
deľśım než 1 minuta

”
Stoj́ım na pravé straně
plavebńı dráhy“

§ 87 odst. 1 ṕısm. b)

. ... . ... .
3 řady úder̊u na zvon
opakované v intervalu ne
deľśım než 1 minuta

”
Stoj́ım v neurčité po-
loze“

§ 87 odst. 1 ṕısm. c)
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P̌ŕıloha 7

Signálńı znaky pro ř́ızenı́ plavby na vodnı́ cestě

1. Základńı signálńı znaky uvedené v odd́ılu I mohou být doplněny nebo zpřesněny doplňuj́ıćımi
signálńımi znaky uvedenými v odd́ılu II.

2. Tabule mohou být opatřeny vně na obvodu úzkým b́ılým pruhem.

ODDÍL I
ZÁKLADNÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY

A. Zákazové signálńı znaky

A.1

Zákaz proplut́ı (obecný signálńı znak)
- A.1a tabule

- bud’ červená světla A.1b, A.1c a A.1d

nebo nebo

nebo červené vlajky A.1e a A.1f

nebo
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- dvě tabule nebo dvě světla nebo dvě vlajky
umı́stěné nad sebou, znač́ı zákaz proplut́ı
na deľśı dobu

A.1.1

Zákaz vplut́ı do prostoru vyhrazeného pro potápěče

A.1.2

Zákaz plavby ve vzdálenosti menš́ı než 25 m od bóje
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A.2

Zákaz předj́ıžděńı

A.3

Zákaz vzájemného předj́ıžděńı sestav

A.4

Zákaz potkáváńı a předj́ıžděńı
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A.4.1

Zákaz vzájemného potkáváńı a předj́ıžděńı sestav

A.5

Zákaz stáńı (kotveńı nebo vyvazováńı u břehu)

A.5.1

Zákaz stáńı plavidel v š́ı̌rce vyznačené na signálńım znaku
v metrech - poč́ıtáno od znaku

A.6

Zákaz kotveńı, vlečeńı kotev, lan a řetěz̊u
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A.7

Zákaz vyvazováńı ke břehu

A.8

Zákaz provádět obrat

A.9

A.9a - Zákaz vytvářet vlnobit́ı nebo sáńı

nebo

A.9b

A.10
Zákaz plavby mimo vyznačený prostor
(v mostńım nebo jezovém poli)
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A.11

Proplut́ı je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě

A.11a nebo A.11b

nebo

jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuté

A.11c

A.12

Zákaz plavby plavidel s vlastńım pohonem

A.13

Zákaz plavby malých plavidel

A.14
Zákaz vodńıho lyžováńı

92



A.15

Zákaz plavby plachetnic

A.16

Zákaz plavby plavidel, která nemaj́ı vlastńı strojńı pohon
a nejsou plachetnicemi

A.17
Zákaz plavby plovák̊u s plachtou (windsurf̊u)

A.18

Konec úseku, ve kterém je povolena plavba malých plavidel
vysokou rychlosti
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A.19

Zákaz spouštěńı plavidel na vodu nebo
vytahováńı plavidel z vody

A.20

Zákaz plavby vodńıch skútr̊u

B. P̌ŕıkazové signálńı znaky

B.1

Př́ıkaz plout ve směru šipky

B.2.

B.2a - Př́ıkaz plout ke straně plavebńı dráhy,
která je po levém boku
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B.2b - Př́ıkaz plout ke straně plavebńı dráhy,
která je po pravém boku

B.3.

B.3a - Př́ıkaz přidržovat se strany plavebńı dráhy,
která je po levém boku

B.3b - Př́ıkaz přidržovat se strany plavebńı dráhy,
která je po pravém boku

B.4.

B.4a - Př́ıkaz přeplout na stranu plavebńı dráhy,
která je po levém boku
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B.4

B.4b - Př́ıkaz přeplout na stranu plavebńı dráhy,
která je po pravém boku

B.5

Př́ıkaz z̊ustat stát v př́ıpadech stanovených
těmito Pravidly

B.6

Př́ıkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h)

B.7

Př́ıkaz dát zvukový signál
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B.8
Př́ıkaz zachovávat zvláštńı pozornost

B.9
B.9a - Povinnost přesvědčit se před vplut́ım na hlavńı vodńı cestu,
zda tento manévr nepřinut́ı plavidla na hlavńı vodńı cestě
změnit směr nebo rychlost plavby

B.9b

B.10
Plavidla pluj́ıćı po hlavńı vodńı cestě muśı, pokud je to nutné,
přizp̊usobit sv̊uj směr nebo rychlost plavby, aby umožnila
výjezd plavidl̊um opouštěj́ıćım př́ıstav nebo př́ıtok

B.11
B.11a - Př́ıkaz uvést do provozu rádiovou stanici
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B.11b - Př́ıkaz uvést do provozu rádiovou stanici
na vyznačeném kmitočtovém kanálu

C. Omezuj́ıcı́ signálńı znaky

C.1

Hloubka je omezena
(pokud je uvedeno č́ıslo,
stanov́ı hloubku v metrech)

C.1a C.1b

C.2

Podjezdná výška je omezena
(pokud je uvedeno č́ıslo,
stanov́ı podjezdnou výšku
od vodńı hladiny v metrech)

C.2a C.2b
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C.3

Š́ı̌rka plavebńıho profilu
nebo š́ı̌rka plavebńı dráhy je omezena
(pokud je uvedeno č́ıslo, stanov́ı š́ı̌rku
plavebńıho profilu nebo plavebńı dráhy
v metrech)

C.3a C.3b

C.4

Omezeńı v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit:

”
INFORMUJTE SE“

C.5

Plavebńı dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu
(č́ıslo na signálńım znaku stanov́ı vzdálenost v metrech od znaku,
kterou muśı plavidla dodržovat).
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D. Doporučuj́ıcı́ signálńı znaky

D.1

Doporučené proplouváńı
a) v obou směrech

nebo

D.1a D.1b

b) jenom v jednom směru
(proplouváńı v protisměru je zakázáno)

nebo

D.1c D.1d

nebo

D.1e D.1f
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D.2

Doporučeńı držet se v určeném prostoru
(v mostńıch nebo jezových poĺıch)

D.2a

nebo

D.2b

D.3

Doporučuje se plout
- ve směru šipky

D.3a

- od stálého světla k blikavému světlu

D.3b
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E. Upozorňuj́ıcı́ (informativnı́) signálńı znaky

E.1

Povoleńı proplut́ı (obecný signálńı znak)

E.1a

nebo

E.1b, E.1c

nebo nebo

E.2

Elektrické vedeńı přes vodńı cestu

E.3

Jez
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E.4

a) Převozńı lodě, které nepluj́ı volně

E.4a

b) Převozńı lodě pluj́ıćı volně

E.4b

E.5

Povolené stáńı (kotveńı nebo vyvázáńı u břehu)

E.5.1

Stáńı povoleno v š́ı̌rce uvedené na znaku v metrech
(měřeno od znaku)
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E.5.2

Povolené stáńı v š́ı̌rce pásma, vymezené dvěma
vzdálenostmi vyznačenými na signálńım znaku
v metrech (měřeno od znaku)

E.5.3

Maximálńı počet plavidel, která směj́ı stát těsně vedle sebe

E.5.4

Mı́sto vyhrazené pro stáńı plavidel určených k plavbě tlačeńım,
která nemuśı nést označeńı předepsané v § 23

E.5.5

Mı́sto vyhrazené pro stáńı plavidel určených k plavbě tlačeńım,
která muśı na základě § 23 nést
modré světlo nebo modrý kužel
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E.5.6

Mı́sto vyhrazené pro stáńı plavidel určených k plavbě tlačeńım,
která muśı na základě § 23 nést
dvě modrá světla nebo dva modré kužele

E.5.7

Mı́sto vyhrazené pro stáńı plavidel určených k plavbě tlačeńım,
která muśı na základě § 23 nést
tři modrá světla nebo tři modré kužele

E.6

Povolené kotveńı, vlečeńı kotev, lan nebo řetěz̊u

E.7

Povolené vyvazováńı u břehu
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E.7.1

Mı́sto vyhrazené pro stáńı plavidel za účelem
naložeńı nebo vyložeńı vozidla
(informace o povolené době stáńı může být uvedena
na doplňuj́ıćı tabulce pod znakem)

E.8

Mı́sto doporučené pro obrat

E.9

Plavidlo pluje po hlavńı vodńı cestě,
kterou kř́ıž́ı vedleǰśı vodńı cesta

E.9a

Plavidlo pluje po hlavńı vodńı cestě,
do které úst́ı vedleǰśı vodńı cesta

E.9b

106



E.10

Plavidlo pluje po vedleǰśı vodńı cestě,
která kř́ıž́ı hlavńı vodńı cestu

E.10a

Plavidlo pluje po vedleǰśı vodńı cestě
na hlavńı vodńı cestu

E.10b

E.11

Konec zákazu nebo př́ıkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo
konec omezeńı

E.11a nebo E.11b
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E.12

Výstražńı znaky - jedno nebo dvě b́ılá světla
stálé světlo (světla):
Překážky ve směru plavby
- z̊ustat stát, pokud je to předepsáno

E.12a nebo E.12b

blikavé světlo (světla):
- můžete pokračovat v plavbě

E.12c nebo E.12d

E.13

Mı́sto odběru pitné vody

E.14

Telefon

E.15

Plavba plavidel s vlastńım pohonem povolena

108



E.16

Plavba malých plavidel povolena

E.17

Vodńı lyžováńı povoleno

E.18

Plavba plachetnic povolena

E.19

Plavba plavidel, které nejsou plachetnicemi
ani nemaj́ı vlastńı pohon, povolena
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E.20

Plavba na plováćıch s plachtou (windsurfech) povolena

E.21

Plavba malých plavidel,
pluj́ıćıch vysokou rychlost́ı, povolena

E.22

Doporučené mı́sto ke spouštěńı plavidel na vodu
a vytahováńı plavidel z vody

E.23

Možnost źıskáńı informaćı radiotelefonńım spojeńım
na vyznačeném kmitočtovém kanálu
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E. 24

Plavba vodńıch skútr̊u povolena

ODDÍL II.
DOPLŇUJ́ICÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY

Základńı signálńı znaky (odd́ıl I) mohou být doplněny těmito doplňuj́ıćımi signálńımi znaky:

1. Tabulky určuj́ıćı vzdálenost, ve které nabývá platnosti př́ıkaz nebo zvláštńı význam základńıho
znaku. Tabulky se umı́st’uj́ı nad základńı signálńı znak.

Př́ıklady:

Př́ıkaz z̊ustat stát po 2 000 m

Převozńı lod’, která nepluje volně, ve vzdálenosti 2 000 m
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2. Doplňuj́ıćı světelný signál.

B́ılá sv́ıt́ıćı šipka, použ́ıvá se ve spojeńı s některými světly:

Př́ıklady:

a) se zeleným světlem: vplut́ı do př́ıstavńıho bazénu,
který je ve směru šipky, povoleno

b) s červeným světlem: vplut́ı do př́ıstavńıho bazénu,
který je ve směru šipky, zakázáno

3. Šipky vyznačuj́ıćı úsek, na který se vztahuje význam základńıho signálńıho znaku.

Šipky se umı́st’uj́ı vedle nebo pod základńım signálńım znakem a nemuśı být bezpodmı́nečně
b́ılé barvy.

Př́ıklady:

povolené stáńı
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Zákaz stáńı (v délce 1000 m)

4. Tabulky s nápisy, které vysvětluj́ı nebo upřesňuj́ı význam základńıho signálńıho znaku.

Tabulky se umı́st’uj́ı pod základńı signálńı znak.

Př́ıklady:

nebo
Př́ıkaz z̊ustat stát za účelem celńı prohĺıdky

nebo
př́ıkaz dát dva dlouhé zvukové signály
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P̌ŕıloha 8

Značenı́ plavebnı́ dráhy

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Plavebńı značeńı Vodńı cesta, plavebńı dráha, nebezpečná mı́sta a plavebńı překážky na
nesledované vodńı cestě nejsou vždy vyznačeny. Na sledovaných vodńıch cestách se vyznačuj́ı takto:

Pokud se použije plovoućıch signálńıch znak̊u, jsou umı́stěny přibližně 5 m od mı́st, které vy-
značuj́ı.

Koncentračńı hrázky a mělčiny se vyznačuj́ı bud’ břehovými anebo plovoućımi signálńımi znaky.
Tyto znaky se umist’uj́ı na hrany koncentračńıch hráźı nebo na okraj mělčiny anebo před ně.

Je nutné dodržovat dostatečnou vzdálenost od signálńıch znak̊u, aby se předešlo nasednut́ı na
mělčinu nebo kolizi s překážkou.

2. Vymezeńı pojmů Světlo: speciálńı světlo použ́ıvané k plavebńı signalizaci na vodńıch cestách.
Stálé světlo: světlo sv́ıt́ıćı nepřerušovaně, jehož intenzita a barva je stálá. Rytmické světlo: světlo s
charakteristickým a periodicky se opakuj́ıćım pořad́ım světla a zatemněńı, jehož intenzita a barva
je stálá.

2. Rytmus světla

Rytmus světla Př́ıklady

Jednotlivě přerušované

Skupinově přerušované

Stejnoměrně přerušované (izofázové)

Jednotlivě probleskové

Skupinově probleskové

Složené probleskové

Nepřetržitě rychle nebo velmi rychle probleskové

Skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové
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II. PLOVOUCÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY PRO OZNAČENÍ OKRAJŮ PLAVEBNÍ DRÁHY

1. Pravá strana plavebńı dráhy

obr. 1

Barva: červená
Tvar: válcová bóje nebo bóje s vrcholovým znakem nebo plovatka
Vrcholový znak (pokud je použit): červený válec
Světlo (pokud je použito): červené jednotlivě probleskové

zpravidla s radarovým odražečem

115



2. Levá strana plavebńı dráhy

obr. 2

Barva: zelená
Tvar: kuželová bóje nebo bóje s vrcholovým znakem nebo plovatka
Vrcholový znak (pokud je použit): zelený kužel vrcholem vzh̊uru
Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové

zpravidla s radarovým odražečem
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3. Rozděleńı plavebńı dráhy

obr. 3

Barva: vodorovné červené a zelené pruhy
Tvar: kulová bóje nebo bóje s vrcholovým znakem nebo plovatka
Vrcholový znak (pokud je použit): koule s vodorovnými červenými a zelenými pruhy
Světlo (pokud je použito): b́ılé nepřetržitě rychle probleskové nebo b́ılé stejnoměrně

přerušované - izofázové (může být b́ılé skupinově probleskové
se třemi problesky ve skupině)
zpravidla s radarovým odražečem
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V př́ıpadě potřeby červený vrcholový znak ve tvaru válce nebo zelený vrcholový znak ve tvaru
kužele umı́stěný nad znakem rozděleńı plavebńı dráhy určuje, kterou stranou se přednostně pluje
(hlavńı plavebńı dráha). Podle situace se na tomto znaku umı́st́ı červené nebo zelené jednotlivě
probleskové světlo

obr. 4

4. B́ılé ṕısmeno
”
P“ na bój́ıch uvedených v bodě 1 a 2 označuje, že plavebńı dráha vede podél

mı́st stáńı. Pokud je bóje s ṕısmenem
”
P“ opatřena světlem, lǐśı se rytmus blikáńı tohoto světla od

rytmu ostatńıch světel ohraničuj́ıćıch okraje plavebńı dráhy.
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III. BŘEHOVÉ SIGNÁLNÍ ZNAKY PRO OZNAČENÍ POLOHY PLAVEBNÍ DRÁHY

A. Signálńı znaky na b̌rehu vyznačuj́ıcı́ polohu plavebńı dráhy vzhledem ke
b̌rehům

Tyto znaky vyznačuj́ı polohu plavebńı dráhy vzhledem ke břeh̊um a společně s plovoućımi
signálńımi znaky na vodńı cestě označuj́ı plavebńı dráhu v mı́stech, kde se přibližuje ke břehu;
maj́ı rovněž význam orientačńıch znak̊u.

1. Plavebńı dráha při pravém břehu

obr. 5

Barva: červená / b́ılá
Tvar: sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: červená tabule ve tvaru čtverce s b́ılými pruhy na kraj́ıch vodorovných

stran, situovaná na základnu
Světlo (pokud je použito): červené jednotlivé probleskové
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2. Plavebńı dráha při levém břehu

obr. 6

Barva: zelená / b́ılá
Tvar: sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: tabule ve tvaru čtverce po úhlopř́ıčce barevně rozdělená,

jej́ıž horńı polovina je zelená a dolńı b́ılá, situovaná úhlopř́ıčně
Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové
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3. Použit́ı znak̊u

obr. 7
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B. P̌rechodové signálńı znaky

Tyto znaky označuj́ı mı́sto, odkud plavebńı dráha přecháźı od jednoho břehu ke druhému a
označuj́ı také osu tohoto přechodu.

1. Pravý břeh

obr. 8

Barva: žlutá / černá
Tvar: sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaná na základnu

s černým svislým pruhem uprostřed
Světlo (pokud je použito): žluté skupinově probleskové nebo žluté skupinově přerušované

se sudou charakteristikou, kromě probleskového rytmu
se skupinami složenými ze dvou problesk̊u
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2. Levý břeh

obr. 9

Barva: žlutá / černá
Tvar: sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaného úhlopř́ıčně

s černým svislým pruhem po úhlopř́ıčce
Světlo (pokud je použito): žluté probleskové nebo žluté přerušované

s lichou charakteristikou, kromě probleskového rytmu
se skupinami složenými ze tř́ı problesk̊u
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3. Použit́ı signálńıch znak̊u

3.1 Vyznačeńı prostého přechodu

obr. 10

124



3.2 Vyznačeńı osy dlouhého přechodu

Dva stejné signálńı znaky osazené na jednom břehu za sebou, přičemž prvńı je ńıž než druhý,
slouž́ı k přesnému vytyčeńı osy dlouhého přechodu plavebńı dráhy.

obr. 11

Světla (pokud jsou použita): žlutá, rytmus předńıho a zadńıho světla je obecně stejný, zadńı světlo
však může být stálé.
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IV. SIGNÁLNÍ ZNAKY OZNAČUJÍCÍ NEBEZPEČNÁ MÍSTA A PLAVEBNÍ PŘEKÁŽKY

A. B̌rehové signálńı znaky

1. Pravý břeh

obr. 12

Barva: červená
Tvar: sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: červený kužel vrcholem dol̊u
Světlo (pokud je použito): červené jednotlivě probleskové

2. Levý břeh

obr. 13

Barva: zelená
Tvar: sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: zelený kužel vrcholem vzh̊uru
Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové

3. Rozděleńı plavebńı dráhy

obr. 14

Barva: červená / zelená
Tvar: sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: červený kužel vrcholem dol̊u nad ze-

leným kuželem vrcholem nahoru
Světlo (pokud je použito): b́ılé nepřetržitě rychle probleskové

nebo b́ılé stejnoměrně přerušované -
izofázové (může být b́ılé skupinově
probleskové se třemi problesky ve
skupině)

Mı́sto kužel̊u lze použ́ıt trojúhelńıkové b́ılé tabule s červenými nebo zelenými pruhy na okraj́ıch.

4. Vedleǰśı ramena a úst́ı vodńıch cest a vjezdy do př́ıstavńıch bazén̊u

V mı́stech přibĺıžeńı k vedleǰśım ramen̊um a úst́ım vodńıch cest nebo vjezd̊um do př́ıstavńıch
bazén̊u mohou být po obou stranách vodńı cesty osazeny až ke konci dělićı hráze břehové signálńı
znaky uvedené v bodě 1 a 2, obrázek 12 a 13. Plavidla vplouvaj́ıćı do př́ıstavńıch bazén̊u se považuj́ı
za plavidla pluj́ıćı proti proudu.
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B. Plovoucı́ signálńı znaky

1. Pravý břeh

obr. 15

Barva: vodorovné červené a b́ılé pruhy
Tvar: plovatka nebo tyč na bóji
Vrcholový znak: červený válec
Světlo (pokud je použito): červené jednotlivě probleskové
Poznámka: zpravidla s radarovým odražečem

2. Levý břeh

obr. 16

Barva: vodorovné zelené a b́ılé pruhy
Tvar: plovatka nebo tyč na bóji
Vrcholový znak: zelený kužel vrcholem vzh̊uru
Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové
Poznámka: zpravidla s radarovým odražečem
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3. Př́ıklady použit́ı signálńıch znak̊u uvedených v odd́ılech II a IV této př́ılohy

obr. 17
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V. DOPLŇKOVÁ SIGNALIZACE PRO PLAVBU POMOCÍ RADIOLOKÁTORU

A. Signálńı znaky pro označenı́ mostnı́ch piĺı̌rů

1. Žluté bóje s radarovým odražečem (umı́stěné po i proti proudu od mostńıch piĺı̌r̊u)

obr. 18

2. Tyč s radarovým odražečem (umı́stěná po i proti proudu od mostńıch piĺı̌r̊u)

obr. 19
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B. Označováńı vzdušných elektrických vedenı́ (je-li to nutné)

1. Radarové odražeče umı́stěné na elektrickém vedeńı (radiolokačńı zobrazeńı je vytvořeno řadou
bod̊u, které vyznačuj́ı vzdušnou čáru elektrického vedeńı)

obr. 20

2. Radarové odražeče umı́stěné na žlutých bój́ıch ve dvojićıch u každého břehu (radiolokačńı
zobrazeńı je vytvořeno dvěma body u každého břehu, které vyznačuj́ı vzdušnou čáru elektrického
vedeńı)

obr. 21
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VI. DOPLŇKOVÁ SIGNALIZACE NA JEZERECH A JINÝCH ROZLEHLÝCH VODNÍCH
CESTÁCH

A. Signálńı znaky vyznačuj́ıcı́ nebezpečná mı́sta, plavebnı́ p̌rekážky a p̌rekážky
zvláštnı́ho charakteru

1. Kardinálńı signálńı znaky

1.1 Stanoveńı kvadrant̊u a signálńıch znak̊u

Čtyři kvadranty (Sever, Východ, Jih a Západ) jsou ohraničeny náměry SZ-SV, SV-JV, JV-JZ,
JZ-SZ, které jsou zaměřeny z mı́sta, které označuj́ı.

Kardinálńı signálńı znak vyjadřuje název kvadrantu, v němž se nacháźı. Současně určuje zp̊usob
bezpečného obeplut́ı kardinálńıho signálńıho znaku ve vymezeném kvadrantu.

1.2 Popis kardinálńıch signálńıch znak̊u

obr. 22

Kardinálńı signálńı znak sever

Barva: horńı část černá, dolńı část žlutá
Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy vzh̊uru
Světlo (pokud je použito): b́ılé, nepřetržitě rychle nebo velmi rychle probleskové
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Kardinálńı signálńı znak východ

Barva: černá s jedńım širokým vodorovným žlutým pruhem
Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, základnami k sobě
Světlo (pokud je použito): b́ılé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po třech)

Kardinálńı signálńı znak jih

Barva: horńı část žlutá, dolńı část černá
Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy dolu
Světlo (pokud je použito): b́ılé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po šesti,

sledované probleskem v trváńı min. 2 s)

Kardinálńı signálńı znak západ

Barva: žlutá s jedńım širokým vodorovným černým pruhem
Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem
Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy k sobě
Světlo (pokud je použito): b́ılé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po dev́ıti)

2. Signálńı znaky označuj́ıćı jednotlivá nebezpečná mı́sta.

Signálńı znak označuj́ıćı jednotlivé nebezpečné mı́sto se osazuje bud’ př́ımo na překážku, kterou
lze bezpečně obeplout nebo je ukotven nad t́ımto nebezpečným mı́stem:

obr. 23

Barva: černá s jedńım nebo několika širokými vodo-
rovnými červenými pruhy

Tvar: libovolný (obvykle plovatka nebo tyč na
plováku) s vrcholovým znakem

Vrcholový znak: dvě černé koule nad sebou

Světlo (pokud je
použito):

b́ılé, skupinové probleskové (skupiny ze dvou
problesk̊u)
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B. Signálńı znaky vyznačuj́ıcı́ osu plavebnı́ dráhy, sťred plavebnı́ dráhy a mı́sta
p̌ristáváńı

Signálńı znaky pro vyznačeńı bezpečných vod

obr. 24

Barva: svislé červené a b́ılé pruhy

Tvar: kulová bóje, plovatka nebo tyč na
plováku s vrcholovým znakem

Vrcholový znak
(pokud je použit):

jedna červená koule

Světlo (pokud je
použito):

b́ılé, stejnoměrně přerušované
(izofázové) s deľśım probleskem po
každých 10 sekundách nebo signál

”
A“ Morseovy abecedy

C. Signalizace povětrnostńı situace na jezerech

Upozorněńı na nutnost zachovávat zvláštńı opatrnost

Dává se pomoćı žlutého probleskového světla se 40 problesky za minutu. Tento signál znamená
možnost výskytu nebezpečných jev̊u, bez uvedeńı doby jejich vzniku.

Upozorněńı na nebezpeč́ı

Dává se pomoćı žlutého probleskového světla s 90 problesky za minutu. Tento signál znamená
výskyt bezprostředńıho nebezpeč́ı.

VII. SIGNÁLNÍ ZNAKY PRO VYZNAČENÍ ZAKÁZANÝCH NEBO VYHRAZENÝCH
VODNÍCH PLOCH

1. Speciálńı znaky

Barva: žlutá
Tvar: libovolný, ale odlǐsný od tvaru signálńıch znak̊u,

kterými se vyznačuje vodńı cesta
Vrcholový znak (pokud je použit): žlutý ve tvaru

”
X“

Světlo (pokud je použito): žluté
Rytmus: libovolný s výjimkou rytmů, uvedených v odd. VI této př́ılohy

2. Význam zákazu nebo omezeńı může být podle mı́stńıch podmı́nek vyznačen v ṕısemných
dokumentech, např́ıklad v mapách nebo vyjádřen prostřednictv́ım informace v mı́stě.

Informace v mı́stě může být vyznačena př́ımo na žlutých bój́ıch. Může se vyjádřit též figurálńımi
znaky upevněnými na bój́ıch, které pak nahrazuj́ı předepsaný vrcholový znak. Např́ıklad bóje,
označuj́ıćı okraje vodńıch ploch uzavřených pro plavbu, mohou nést tyč s tuhou červenou vlaječkou
ve tvaru trojúhelńıku.

Informace mohou být dávány zákazovými nebo informativńımi tabulovými signálńımi znaky
osazenými na břehu, předepsanými v př́ıloze 7, odd́ıl I.A a I.E. Tyto signálńı znaky se podle
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potřeby doplńı šipkou uvedenou v př́ıloze 7, odd. II, bod 3, která ukazuje směr úseku, ke kterému
se signálńı znak vztahuje.

3. Jestliže vodńı plochy při břehu jsou uzavřeny nebo vyhrazeny pro jeden nebo několik druh̊u
plavidel nebo činnost́ı a procháźı jimi plavebńı dráha, v ńıž se na některý z těchto druh̊u plavidel
nebo činnost́ı uvedený zákaz nebo omezeńı nevztahuje (vyjma vjezdu do př́ıstavu, kde plat́ı usta-
noveńı odd́ılu II této př́ılohy), strany této plavebńı dráhy mohou být rovněž vyznačeny žlutými
bójemi. V př́ıpadě potřeby může být horńı část bóje vpravo nabarvena červeně a vlevo zeleně, z
pohledu v̊udce plavidla vyplouvaj́ıćıho z této plavebńı dráhy.

Signálńı znaky E.15 - E.20, uvedené v př́ıloze 7, osazené na břehu, vyjadřuj́ı druh povoleného
plavidla nebo činnosti (např́ıklad tabule

”
vodńı lyžováńı povoleno“ se umı́st́ı k označeńı uzavřené

plavebńı dráhy pro vodńı lyžováńı v prostoru, kde je zakázána ostatńı plavba mimo vodńı lyžováńı).
Tabule mohou být doplněny šipkou uvedenou v př́ıloze 7, odd. II bod 3.

Jestliže prostorem, v kterém se provozuje v́ıce druh̊u činnost́ı, procháźı plavebńı dráha na ńıž
je povolen pouze jeden druh činnosti, strany této plavebńı dráhy mohou být vyznačeny stejným
zp̊usobem jako v předcházej́ıćım př́ıpadě. Signálńı znaky na břehu vyjadřuj́ı druh povolené činnosti.

VIII. BÓJE ZVLÁŠTNÍHO POUŽIT́I

Bóje použ́ıvané k jiným účel̊um než v této př́ıloze uvedeným, maj́ı být předevš́ım b́ılé. Mohou
na nich být vyznačeny piktogramy.

IX. VJEZDY DO PŘÍSTAVNÍCH BAZÉNŮ

1. Signalizace vjezdu

ve dne

- po levém boku plavidla při vjezdu

zař́ızeńı červené barvy, zpravidla plovatka nebo sloupek s vrcholovým znakem ve tvaru válce
červené barvy, nebo červený obdélńık vyznačený na př́ıstavńı zdi,

- po pravém boku plavidla při vjezdu zař́ızeńı zelené barvy, zpravidla plovatka nebo sloupek s vr-
cholovým znakem ve tvaru kuželu zelené barvy, nebo zelený trojúhelńık vrcholem vzh̊uru vyznačený
na př́ıstavńı zdi

v noci

- denńı signálńı znaky je možno nasv́ıtit.

V př́ıpadě použit́ı světel

- po levém boku plavidla při vjezdu

červené, zpravidla jednotlivě probleskové světlo,

- po pravém boku plavidla při vjezdu

zelené, zpravidla jednotlivě probleskové světlo.

2. Signálńı znaky uvedené v bodě 1 mohou být použity rovněž pro označeńı vjezdu do splavných
př́ıtok̊u, záliv̊u a dok̊u.
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Př́ıklad použit́ı signálńıch znak̊u uvedených v odd́ılu VI, VII a IX této př́ılohy na rozlehlé vodńı
cestě.

1) Vyhláška č. 223/1995 Sb., o zp̊usobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodńıch cestách, ve zněńı pozděǰśıch
předpis̊u.

2) Evropská dohoda o mezinárodńı přepravě nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách (Dohoda ADN),
vyhlášená ve Sb́ırce mezinárodńıch smluv pod č. 102/2011 Sb. m. s.
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