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KAPITOLA 17 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y   
N A  P L O V O U C Í  S T R O J E  

Článek 17.01 

Obecná ustanovení 

Na konstrukci a vybavení plovoucích strojů se vztahují kapitoly 3, 7 až 14 a 16. Plovoucí stroje s 
vlastním pohonem musí splňovat rovněž požadavky kapitol 5 a 6. Pohonné jednotky umožňující 
pouze plavbu na krátké vzdálenosti nepředstavují vlastní pohonné prostředky. 

 

Článek 17.02 

Výjimky 

1. Subjekt pověřený prohlídkami může udělit výjimky s ohledem na tyto požadavky: 

a) čl. 3.03 body 1 a 2 se použije obdobně; 

b) článek 7.02 se použije obdobně; 

c) maximální hladiny akustického tlaku stanovené v čl. 12.02 bodu 5 druhé větě lze překročit, 
je-li pracovní zařízení plovoucího stroje v provozu, pokud během provozu na plavidle 
nikdo nenocuje; 

d) výjimky lze udělit s ohledem na ostatní požadavky týkající se konstrukce, pracovního 
zařízení nebo výstroje, pokud je v každém jednotlivém případě zajištěna rovnocenná 
bezpečnost. 

2. Subjekt pověřený prohlídkami může upustit od uplatňování těchto požadavků: 

a) čl. 10.01 bod 1 se nepoužije, pokud lze plovoucí stroje během provozu bezpečně ukotvit 
pomocí pracovní kotvy nebo pilot. Avšak plovoucí stroj s vlastním pohonem musí mít 
alespoň kotvu vyhovující požadavkům čl. 10.01 bodu 1, přičemž empirický koeficient k se 
považuje za roven 45 a pro T se použije nejmenší výška; 
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b) čl. 12.02 bod 1 druhá část věty: lze-li obytné prostory přiměřeně elektricky osvětlit. 

3. Kromě toho platí 

a) pro čl. 8.08 bod 2 druhou větu: drenážní čerpadlo musí mít strojní pohon; 

b) pro čl. 8.10 bod 3: je-li pracovní zařízení v provozu, nesmí hluk v místě vzdáleném 25 m 
od boku plovoucího stroje překročit 65 dB(A); 

c) pro čl. 10.03 bod 1: vyžaduje se nejméně jeden další přenosný hasící přístroj, nachází-li se 
na plavidle pracovní zařízení, které není pevně připevněno k plavidlu; 

d) pro čl. 14.02 bod 2: kromě zařízení na zkapalněný plyn k domácímu použití mohou 
existovat i jiná zařízení na zkapalněný plyn. Tato zařízení a jejich příslušenství musí 
splňovat požadavky jednoho členského státu. 

 

Článek 17.03 

Dodatečné požadavky 

1. Plovoucí stroj, na němž se během provozu nacházejí osoby, musí být vybaven všeobecným 
poplašným systémem. Poplašný signál musí být zřetelně odlišitelný od ostatních signálů a 
v ubytovacích prostorech a na všech pracovištích musí být zajištěna hladina akustického tlaku, 
která je nejméně o 5 dB(A) vyšší než nejvyšší lokální hladina akustického tlaku. Poplašný 
signál musí být ovladatelný z kormidelny a hlavních pracovišť. 

2. Pracovní stroj musí mít dostatečnou pevnost, aby vydržel zátěž, které je vystaven, a musí 
splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení1. 

3. Stabilita (odolnost vůči převážení) a pevnost pracovního stroje a případě jeho upevnění musí 
být takové, aby vydržely síly vyplývající z jeho předpokládaného náklonu, sklonu a pohybu. 

                                                 
1 Úř. věst. L 207, 23.7.1998, s. 1. Směrnice ve nění směrnice 98/79/ES (Úř. věst. L 331, 

7.12.1998, s. 1). 
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4. Zdvihají-li se břemena pomocí zdvihacího zařízení, musí být nejvyšší povolené zatížení 
s ohledem na stabilitu a pevnost uvedeno viditelně na cedulích na plavidle a na ovládacích 
stanovištích. Lze-li nosnost zvýšit připojením dodatečných plováků, musí být zřetelně uvedeny 
přípustné hodnoty jak při použití těchto plováků, tak i bez nich. 

Článek 17.04 

Zbývající bezpečnostní vzdálenost 

1. Pro účely této kapitoly a odchylně od článku 1.01 se zbývající bezpečnostní vzdáleností rozumí 
nejkratší svislá vzdálenost mezi hladinou vody a nejnižší částí plovoucího stroje, nad níž není 
stroj dále vodotěsný, přičemž se bere v úvahu sklon a náklon plynoucí z momentů uvedených v 
čl. 17.07 bodě 4. 

2. Zbývající bezpečnostní vzdálenost je podle čl. 17.07 bodu 1 u jakéhokoli otvoru odolného vůči 
stříkající vodě a povětrnostním vlivům dostatečná, činí-li nejméně 300 mm. 

3. U otvoru, který není odolný vůči stříkající vodě a povětrnostním vlivům, musí být zbývající 
bezpečnostní vzdálenost nejméně 400 mm. 

Článek 17.05 

Zbývající volný bok 

1. Pro účely této kapitoly a odchylně od článku 1.01 se zbývajícím volným bokem rozumí 
nejkratší svislá vzdálenost mezi hladinou vody a horním okrajem paluby při zohlednění sklonu 
a náklonu plynoucího z momentů uvedených v čl. 17.07 bodě 4. 

2. Zbývající volný bok je podle čl. 17.07 bodu 1 dostatečný, činí-li nejméně 300 mm. 

3. Zbývající volný bok lze zmenšit, prokáže-li se, že jsou splněny požadavky článku 17.08. 

4. Odlišuje-li se tvar plováku podstatně od tvaru pontonu, např. v případě válcových plováků, 
nebo má-li průřez plováku více než čtyři strany, může subjekt pověřený prohlídkami požadovat 
nebo povolit zbývající volný bok, který se liší od bodu 2. To platí rovněž pro plovoucí stroje s 
více plováky. 
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Článek 17.06 

Zkouška stability 

1. Potvrzení stability podle článků 17.07 a 17.08 se musí zakládat na řádně provedené zkoušce 
stability. 

2. Nelze-li během zkoušky stability dosáhnout přiměřených úhlů náklonu nebo pokud by zkouška 
stability znamenala nepřiměřené technické obtíže, lze ji nahradit výpočtem těžiště plavidla a 
hmotnosti. Výsledek výpočtu hmotnosti se musí zkontrolovat změřením ponoru a rozdíl nesmí 
překročit ± 5 %. 

Článek 17.07 

Potvrzení stability 

1. Je nutno potvrdit, že s přihlédnutím k zatížením, k nimž dochází při provozu pracovního 
zařízení a během plavby, zbývající volný bok a zbývající bezpečnostní vzdálenost jsou 
dostatečné. Za tímto účelem nesmí překročit součet úhlů sklonu a náklonu 10° a dno plováku se 
nesmí vynořit. 

2. Potvrzení stability zahrnuje tyto údaje a doklady: 

a) výkresy v měřítku plováků a pracovního zařízení a podrobné údaje, které jsou nezbytné pro 
potvrzení stability, např. obsah nádrží, otvory umožňující přístup dovnitř plavidla; 

b) hydrostatické údaje nebo křivky; 

c) křivky vyrovnávacího ramena páky pro statickou stabilitu, vyžadují-li se podle bodu 5 
nebo podle článku 17.08; 

d) popis provozních podmínek s odpovídajícími údaji o hmotnosti a těžišti, včetně 
nenaloženého stavu a stavu zařízení, pokud jde o přepravu; 

e) výpočet klopného, sklopného a vyrovnávacího momentu s údaji o úhlu sklonu a náklonu a 
příslušném zbývajícím volném boku a zbývající bezpečnostní vzdálenosti; 

f) shrnutí výsledků výpočtů s uvedením mezních hodnot týkajících se provozu a největšího 
zatížení. 
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3. Potvrzení stability se zakládá nejméně na těchto předpokladech týkajících se zatížení: 

a) hustota vytěženého materiálů u rypadel: 
– písek a štěrk: 1,5 t/m³ 

– velmi mokrý písek: 2,0 t/m³ 

– zemina v průměru: 1,8 t/m³ 

– směs písku a vody v potrubích: 1,3 t/m³; 

b) u drapákových rypadel se hodnoty uvedené v písmenu a) zvyšují o 15 %; 

c) u hydraulických rypadel se uvažuje nejvyšší nosnost. 

4.1 Při potvrzení stability se berou v úvahu momenty plynoucí ze: 

a) zatížení; 

b) nesouměrné konstrukce; 

c) tlaku větru; 

d) otáčení plovoucího stroje s vlastním pohonem během plavby; 

e) případného příčného proudění; 

f) zátěže a zásob; 

g) zatížení paluby a popřípadě nákladu; 

h) volných hladin kapalin; 

i) setrvačných sil; 

j) ostatních mechanických zařízení. 

 Momenty, které mohou působit současně, se sčítají. 
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4.2 Moment způsobený tlakem větru se vypočte podle tohoto vzorce: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 kde: 

c = koeficient odporu v závislosti na tvaru 

U rámových konstrukcí c = 1,2 a u plnostěnných nosníků 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 = boční plocha nad rovinou největšího přípustného ponoru v m²; 

lw = vzdálenost od středu boční plochy A k rovině největšího přípustného ponoru v m. 

4.3 K určení momentů způsobených otáčením během plavby podle bodu 4.1 písm. d) u plovoucího 
stroje s vlastním pohonem se použije vzorec uvedený v čl. 15.03 bodě 6. 

4.4 Moment způsobený příčným prouděním podle bodu 4.1 písm. e) se bere v úvahu pouze 
u plovoucího stroje, který je během provozu zakotven nebo připevněn napříč k proudu. 

4.5 Při výpočtu momentů způsobených kapalnou zátěží a kapalnými zásobami podle bodu 4.1 
písm. f) se určí z hlediska stability nejméně příznivý stupeň naplnění nádrže a příslušný 
moment se dosadí do výpočtu. 

4.6 Moment způsobený setrvačnými silami podle bodu 4.1 písm. i) je nutno patřičně zvážit, lze-li 
očekávat, že na stabilitu budou mít vliv pohyby břemene a pracovního zařízení. 
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5. Vyrovnávací momenty lze pro plováky se svislými bočními stěnami vypočítat podle vzorce 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 kde: 

MG  = metacentrická výška v m; 

ϕ   = úhel náklonu ve stupních. 

 Tento vzorec se použije až do úhlů náklonů 10° nebo až do úhlu náklonu, který odpovídá 
ponoření okraje paluby nebo vynoření dna; rozhodující je nejmenší úhel. Vzorec lze u šikmých 
bočních stěn použít až do úhlů náklonu 5°; platí rovněž mezní podmínky stanovené v bodech 3 
a 4. 

 Pokud zvláštní tvar plováku(ů) neumožňuje takovéto zjednodušení, vyžadují se křivky 
vyrovnávacího ramena páky podle bodu 2 písm. c). 

 

Článek 17.08 

Potvrzení stability při menším zbývajícím volném boku 

Použije-li se menší zbývající volný bok podle čl. 17.05 bodu 3, je nutno pro všechny provozní 
podmínky prokázat, že 

a) po opravách pro volné hladiny kapalin není metacentrická výška menší než 0,15 m; 

b) pro úhly náklonu mezi 0 a 30° je vyrovnávací rameno páky nejméně 

h  =  0,30  - 0,28  .  ϕn     [m] 

 ϕ n  je úhel náklonu, od něhož křivka vyrovnávacího ramena páky vykazuje záporné 
hodnoty (rozsah stability); nesmí být menší než 20° nebo 0,35 rad a do vzorce se dosazuje 
nejvýše 30° nebo 0,52 rad, přičemž se pro ϕ n  použije radián (rad) (1° = 0,01745 rad); 
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c) součet úhlů sklonu a náklonu nesmí přesáhnout 10°; 

d) je zachována zbývající bezpečnostní vzdálenost podle požadavků článku 17.04; 

e) je zachován zbývající volný bok nejméně 0,05 m; 

f) pro úhly náklonu mezi 0 a 30° je zachováno zbývající vyrovnávací rameno páky nejméně 

h  =  0,20  - 0,23  .  ϕn      [m], 

 přičemž ϕ n  je úhel náklonu, od něhož křivka vyrovnávacího ramena páky vykazuje 
záporné hodnoty; do vzorce se dosazuje nejvýše 30° nebo 0,52 rad. 

 Zbývajícím vyrovnávacím ramenem páky se rozumí největší rozdíl mezi 0° a 30° náklonu 
mezi křivkou vyrovnávacího ramena páky a křivkou klopného ramena páky. Pokud se 
voda dostane k otvoru směřujícímu dovnitř plavidla při úhlu náklonu menším než úhel 
náklonu odpovídající největšímu rozdílu mezi křivkami ramena páky, vezme se v úvahu 
rameno páky odpovídající tomuto úhlu náklonu. 

 

Článek 17.09 

Nákladové značky a ponorové stupnice 

Musí být upevněny nákladové značky a ponorové stupnice podle článků 4.04 a 4.06. 

Článek 17.10 

Plovoucí stroj bez potvrzení stability 

1. Od použití článků 17.04 až 17.08 lze upustit u plovoucího stroje, 

a) jehož pracovní zařízení nemůže v žádném případě změnit náklon nebo sklon tohoto stroje a 

b) lze-li přiměřeně vyloučit posunutí těžiště. 

2. Avšak 

a) při největším zatížení musí bezpečnostní vzdálenost činit nejméně 300 mm a volný bok 
nejméně 150 mm; 

b) u otvorů, které nelze uzavřít tak, aby byly odolné vůči stříkající vodě a povětrnostním 
vlivům, musí bezpečnostní vzdálenost činit nejméně 500 mm. 
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KAPITOLA 18 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  P R A C O V N Í  P L A V I D L A  

Článek 18.01 

Provozní podmínky 

Pracovní plavidla, která jsou jako taková označena v osvědčení Společenství podle části I nebo II 
přílohy V, mohou plout mimo oblast práce na vodní cestě pouze v nenaloženém stavu. Toto 
omezení se zapíše do osvědčení Společenství. 

Za tímto účelem musí mít pracovní plavidla osvědčení vystavené příslušným orgánem, v němž je 
uvedena doba trvání prací a zeměpisné hranice oblasti práce na vodní cestě, na němž může být 
plavidlo provozováno. 

Článek 18.02 

Uplatňování části II 

Není-li v této kapitole uvedeno jinak, konstrukce a výstroj pracovních plavidel musí být v souladu s 
kapitolami 3 až 14 části II. 

Článek 18.03 

Odchylky 

1. a) Ustanovení čl. 3.03 bodu 1 se použijí obdobně. 

b) Má-li plavidlo vlastní pohon, použijí se obdobně kapitoly 5 a 6. 

c) Čl. 10.02 bod 2 písm. a) a b) se použije obdobně. 

d) Subjekt pověřený prohlídkami může udělit výjimky s ohledem na konstrukci, zařízení a 
výstroj, je-li v každém jednotlivém případě prokázána rovnocenná bezpečnost. 
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2. Subjekt pověřený prohlídkami může upustit od těchto ustanovení: 

a) čl. 8.08 body 2 až 8, není-li nutná posádka; 

b) čl. 10.01 body 1 a 3, lze-li pracovní plavidlo bezpečně ukotvit pomocí pracovních kotev 
nebo pilot. Pracovní plavidla s vlastním pohonem však musí být vybavena nejméně jednou 
kotvou, která splňuje požadavky stanovené v čl. 10.01 bodě 1, přičemž koeficient k se 
považuje za roven 45 a pro T se použije nejmenší výška; 

c) čl. 10.02 bod 1 písm. c), nemá-li pracovní plavidlo vlastní pohon. 

Článek 18.04 

Bezpečnostní vzdálenost a volný bok 

1. Používá-li se pracovní plavidlo jako výsypný člun pro meliorační práce nebo jako zásobníkový 
hopper, musí bezpečnostní vzdálenost mimo podpalubní nákladový prostor činit nejméně 
300 mm a volný bok nejméně 150 mm. Subjekt pověřený prohlídkami může povolit menší 
volný bok, 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 vzít v úvahu účinek kapalného 
nákladu. 

2. Články 4.01 a 4.02 se použijí obdobně na pracovní plavidla, která nejsou zahrnuta v bodě 1. 
Subjekt pověřený prohlídkami může pro bezpečnostní vzdálenost a volný bok stanovit jiné 
hodnoty. 

Článek 18.05 

Lodní čluny 

Pracovní plavidlo nemusí mít lodní člun, pokud 
a) nemá vlastní pohon nebo 

b) lodní člun je k dispozici v oblasti práce na vodní cestě. 

Tato odchylka se zapíše do osvědčení Společenství. 
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KAPITOLA 19 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  H I S T O R I C K Á  P L A V I D L A  

(Ponechána volná) 
 

KAPITOLA 19a 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  N Á K L A D N Í  ČL U N Y  P R O  P L A V B U  N A  
K A N Á L E  

(Ponechána volná) 

 

KAPITOLA 19b 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  P L A V I D L A  P R O V O Z O V A N Á  N A  
V N I T R O Z E M S K Ý C H  V O D N Í C H  C E S T Á C H  V  Z Ó NĚ  4  

Článek 19b.01 

Uplatňování kapitoly 4 

1. Odchylně od čl. 4.01 bodů 1 a 2 se bezpečnostní vzdálenost u dveří a otvorů kromě jícnů 
úložných prostor u plavidel, která jsou provozována na vnitrozemských vodních cestách 
v zóně 4, snižuje takto: 

a) u otvorů, jež lze uzavřít tak, aby byly odolné vůči stříkající vodě a povětrnostním vlivům, 
na 150 mm; 

b) u otvorů, jež nelze uzavřít tak, aby byly odolné vůči stříkající vodě a povětrnostním 
vlivům, na 200 mm. 

2. Odchylně od článku 4.02 minimální volný bok plavidel provozovaných na vnitrozemských 
vodních cestách v zóně 4 činí 0 mm, je-li dodržena bezpečnostní vzdálenost podle bodu 1. 
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KAPITOLA 20 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y   
N A  N Á M OŘN Í  L O DĚ  

(Ponechána volná) 

 

KAPITOLA 21 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y   
N A  R E K R E AČN Í  P L A V I D L A  

Článek 21.01 

Obecná ustanovení 

Na konstrukci a vybavení rekreačních plavidel se vztahují pouze články 21.02 a 21.03. 
 

Článek 21.02 

Uplatňování části II 

1. Rekreační plavidla musí splňovat tyto požadavky: 

a) z kapitoly 3: 

 článek 3.01, čl. 3.02 bod 1 písm. a) a bod 2, čl. 3.03 bod 1 písm. a) a bod 6 a čl. 3.04 bod 1; 

b) kapitola 5; 

c) z kapitoly 6: 

 čl. 6.01 bod 1 a článek 6.08; 
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d) z kapitoly 7: 

 čl. 7.01 body 1 a 2, článek 7.02, čl. 7.03 body 1 a 2, čl. 7.04 bod 1, čl. 7.05 bod 2, 
článek 7.13, pokud existuje kormidelna uspořádaná k řízení plavidla jednou osobou 
s pomocí radaru; 

e) z kapitoly 8: 

 čl. 8.01 body 1 a 2, čl. 8.02 body 1 a 2, čl. 8.03 body 1 a 3, článek 8.04, čl. 8.05 body 1 
až 10 a bod 13, čl. 8.08 body 1, 2, 5, 7 a 10, čl. 8.09 bod 1 a článek 8.10; 

f) z kapitoly 9: 

 obdobně čl. 9.01 bod 1; 

g) z kapitoly 10: 

 čl. 10.01 body 2, 3 a 5 až 14, čl. 10.02 bod 1 písm. a) až c) a bod 2 písm. a) a e) až h), 
čl. 10.03 bod 1 písm. a), b) a d): na plavidle se však musí nacházet nejméně dva hasící 
přístroje; čl. 10.03 body 2 až 6, článek 10.03a, článek 10.03b a článek 10.05; 

h) kapitola 13; 

i) kapitola 14. 

2. U rekreačních plavidel, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES 
ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
rekreačních plavidel1, se první prohlídka a pravidelné prohlídky vztahují pouze na 

a) článek 6.08, existuje-li ukazatel rychlosti otáčení; 

b) čl. 7.01 bod 2, článek 7.02, čl. 7.03 bod 1 a článek 7.13, existuje-li kormidelna uspořádaná 
k řízení plavidla jednou osobou s pomocí radaru; 

                                                 
1 Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 

1882/2003. 
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c) čl. 8.01 bod 2, čl. 8.02 bod 1, čl. 8.03 bod 3, čl. 8.05 bod 5, čl. 8.08 bod 2, článek 8.10; 

d) čl. 10.01 body 2, 3, 6 a 14, čl. 10.02 bod 1 písm. b) a c), bod 2 písm. a) a e) až h), čl. 10.03 
bod 1 písm. b) a d), body 2 až 6, článek 10.05; 

e) kapitola 13; 

f) z kapitoly 14: 

aa) článek 14.12; 

bb) článek 14.13, přejímací zkouška po uvedení zařízení na zkapalněný plyn do provozu 
se provádí v souladu s požadavky směrnice 94/25/ES, zpráva o převzetí se předává 
subjektu pověřenému prohlídkami; 

cc) články 14.14 a 14.15; zařízení na zkapalněný plyn musí být v souladu s požadavky 
směrnice 94/25/ES; 

dd) celá kapitola 14, je-li zařízení na zkapalněný plyn zabudováno po uvedení rekreačního 
plavidla na trh. 

Článek 21.03 

(Ponechán volný) 
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KAPITOLA 22 

S T A B I L I T A  P L A V I D E L  PŘE V Á Ž E J Í C Í C H  K O N T E J N E R Y  

Článek 22.01 

Obecná ustanovení 

1. Tato kapitola se vztahuje na plavidla převážející kontejnery, vyžadují-li se podle použitelných 
platných předpisů plavebních orgánů v členských státech doklady o stabilitě. 

 Doklady o stabilitě musí zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat a řádně opatřit razítkem subjekt 
pověřený prohlídkami. 

2. Doklady o stabilitě musí vůdci plavidla poskytnout srozumitelné informace o stabilitě plavidla 
pro všechny podmínky zatížení. 

 Doklady o stabilitě musí zahrnovat alespoň 

a) údaje o přípustných koeficientech stability, o přípustných hodnotách KG  nebo 
o přípustných výškách pro těžiště nákladu; 

b) údaje o prostorech, které lze zaplnit zátěžovou vodou; 

c) formuláře pro kontrolu stability; 

d) návod k použití nebo příklad výpočtu pro vůdce plavidla. 

3. U plavidel, na nichž lze převážet kontejnery zajištěné i nezajištěné, se poskytne samostatný 
způsob výpočtu pro potvrzení stability pro přepravu nezajištěných i zajištěných kontejnerových 
nákladů. 

4. Kontejnerový náklad se považuje za zajištěný pouze tehdy, pokud je každý jednotlivý kontejner 
pevně upevněn k lodnímu trupu pomocí vodícího zařízení nebo zajišťovacího zařízení a jeho 
poloha se během plavby nemůže změnit. 
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Článek 22.02 

Mezní podmínky pro způsob výpočtu k potvrzení stability při přepravě nezajištěných kontejnerů 

1. Všechny způsoby výpočtu stability plavidla v případě nezajištěných kontejnerů musí vyhovovat 
těmto mezním podmínkám: 

a) Metacentrická výška MG  nesmí být větší než 1,00 m. 

b) Při současném působení odstředivé síly plynoucí z otáčení plavidla, tlaku větru a volných 
hladin kapalin nesmí úhel náklonu překročit 5° a okraj paluby se nesmí ponořit. 

c) Klopné rameno páky způsobené odstředivou silou plynoucí z otáčení plavidla se určí podle 
vzorce: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 kde: 

  cKZ  parametr (cKZ =  0,04) [s2/m]; 

  v  nejvyšší rychlost plavidla proti odporu vody [m/s]; 

 KG  výška těžiště naloženého plavidla nad základnou [m]; 

  T'  ponor naloženého plavidla [m]. 
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d) Klopné rameno páky způsobené tlakem větru se určí podle vzorce: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 kde: 

 cKW  parametr (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  boční plocha nad příslušnou rovinou ponoru naloženého plavidla [m2]; 

 D'  výtlak naloženého plavidla [t]; 

 lW  výška těžiště boční plochy A' nad příslušnou rovinou ponoru [m]; 

 T '  ponor naloženého plavidla [m]. 

e) Klopné rameno páky způsobené volnou hladinou dešťové a zbytkové vody v úložném 
prostoru nebo dvojitém dnu se určí podle vzorce: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 kde: 

 cKfO  parametr (cKfO = 0,015)  [t/m2] 

 b  šířka dotyčného úložného prostoru nebo úseku úložného prostoru [m];* 

 l  délka dotyčného úložného prostoru nebo úseku úložného prostoru [m];* 

 D'  výtlak naloženého plavidla [t]. 

f) Pro každou podmínku zatížení se bere v úvahu polovina zásob paliva a pitné vody. 

                                                 
*  Úseky sběrných prostor s volnými hladinami kapalin vznikají vodotěsným podélným nebo 

příčným rozdělením, které tvoří samostatné úseky. 
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2. Stabilita plavidla převážejícího nezajištěné kontejnery se považuje za dostatečnou, pokud 
skutečná KG  nepřekračuje zulKG  podle níže uvedeného vzorce. zulKG  se vypočte pro různé 
výtlaky zahrnující celý rozsah ponorů. 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 Pro 
2F

BWL nesmí být žádná hodnota menší než 11,5 (11,5 = 1/tan5°). 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 Rozhodující je nejnižší hodnota zulKG  podle vzorce a) nebo b). 

 V těchto vzorcích: 

zulKG  nejvyšší přípustná výška těžiště naloženého plavidla nad jeho základnou [m]; 

KM  výška metacentra nad základnou [m] podle přibližného vzorce v bodě 3; 

F   příslušný skutečný volný bok při ½ L [m]; 

Z   parametr pro odstředivou sílu způsobenou otáčením 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   nejvyšší rychlost plavidla proti odporu vody [m/s]; 

Tm   příslušný průměrný ponor [m]; 

hKW   klopné rameno páky způsobené bočním tlakem větru podle bodu 1 písm. d) [m]; 

hKfO součet klopných ramen páky způsobených volnými hladinami kapalin podle bodu 1 
  písm. e) [m]. 
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3. Přibližný vzorec pro KM  

 Nejsou-li k dispozici hydrostatické křivky, lze hodnotu KM  pro výpočet podle bodu 2 a 
čl. 22.03 bodu 2 určit pomocí přibližného vzorce: 

a) pro plavidla ve tvaru pontonu 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) pro ostatní plavidla 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

Článek 22.03 

Mezní podmínky pro způsob výpočtu k potvrzení stability při přepravě zajištěných kontejnerů 

1. Všechny způsoby výpočtu stability plavidla v případě zajištěných kontejnerů musí vyhovovat 
těmto mezním podmínkám: 

a) Metacentrická výška MG  nesmí být menší než 0,50 m. 

b) Při společném působení odstředivé síly plynoucí z otáčení plavidla, tlaku větru a volných 
hladin kapalin se žádný otvor v lodním trupu nesmí ponořit. 

c) Klopná ramena páky způsobená odstředivou silou plynoucí z otáčení plavidla, tlakem větru 
a volnými hladinami kapalin se vypočte podle vzorců v čl. 22.02 bodě 1 písm. c) až e). 

d) Pro každou podmínku zatížení se bere v úvahu polovina zásob paliva a pitné vody. 
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2. Stabilita plavidla převážejícího zajištěné kontejnery se považuje za dostatečnou, pokud 
skutečná KG  nepřekračuje zulKG  podle vzorce, který se vypočte pro různé výtlaky zahrnující 
celý rozsah ponorů. 

a)  
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 Pro 
F'

BWL nesmí být žádná hodnota menší než 6,6 a 

 pro 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  nesmí být žádná hodnota menší než 0. 

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 Rozhodující je nejnižší hodnota zulKG  podle vzorce a) nebo b). 

 Kromě výrazů definovaných výše v těchto vzorcích platí: 

I příčný moment setrvačnosti oblasti vodorysky při Tm [m4], (přibližný vzorec viz bod 3); 

i příčný moment setrvačnosti oblasti vodorysky souběžné se základnou, při výšce 

 'F
3
2Tm +  [m] 

∀ výtlak vody plavidla při Tm [m3]; 

F' ideální volný bok F' = H' - Tm [m] nebo 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m] , rozhodující je nejnižší hodnota; 

a svislá vzdálenost mezi spodní hranou otvoru, který se v případě náklonu ponoří první, a 
vodoryskou v rovné poloze plavidla [m]; 

b vzdálenost téhož otvoru od středu plavidla [m]; 

H' ideální boční výška 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q součet objemů palubních přístřešků, jícnů, palubních mezinástaveb a jiných nástaveb do 
výšky nejvýše 1,0 m nad H nebo do nejnižšího otvoru ve zvažovaném objemu; rozhodující 
je nejmenší hodnota. Části objemů, které se nacházejí v rozsahu 0,05 L od konců plavidla, 
se neberou v úvahu [m3]. 

3. Přibližný vzorec pro I 

 Nejsou-li k dispozici hydrostatické křivky, lze hodnotu příčného momentu setrvačnosti I oblasti 
vodorysky vypočítat podle přibližného vzorce: 

a) pro plavidla ve tvaru pontonu 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) pro ostatní plavidla 

m
m

2
WL

T
H
T

2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

Článek 22.04 

Postup posuzování stability na palubě 

Postup posuzování stability na palubě lze zjistit z dokladů uvedených v čl. 22.01 bodě 2.  
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KAPITOLA 22a 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y   
N A  P L A V I D L A  D E L Š Í  N E Ž  1 1 0  M  

Článek 22a.01 

Uplatňování části I 

Kromě požadavků stanovených v čl. 2.03 bodě 3 musí vlastník nebo jeho zplnomocněný zástupce 
informovat subjekt pověřený prohlídkami, který má později vystavit osvědčení Společenství, před 
zahájením výstavby plavidla delšího než 110 m kromě námořních lodí (stavba nového plavidla nebo 
prodloužení plavidla, které je již v provozu). Subjekt pověřený prohlídkami provádí během fáze 
výstavby prohlídky. Od prohlídek během fáze výstavby lze upustit, je-li před zahájením stavby 
předloženo osvědčení, v němž uznaná klasifikační společnost prohlašuje, že bude provádět stavební 
dohled. 

Článek 22a.02 

Uplatňování části II 

Na plavidla delší než 110 m se kromě části II vztahují články 22a.03 až 22a.05. 

Článek 22a.03 

Pevnost 

Uznaná klasifikační společnost ověří dostatečnou pevnost lodního trupu podle čl. 3.02 bodu 1 
písm. a) (podélnou, příčnou a místní pevnost) a vystaví osvědčení. 

Článek 22a.04 

Plovatelnost a stabilita 

1. Body 2 až 9 se vztahují na plavidla delší než 110 m s výjimkou osobních lodí. 
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2. Důkaz o dostatečně stabilitě, včetně stability v narušeném stavu, je nutno ověřit pro nejméně 
příznivé podmínky zatížení. 

 Základní hodnoty pro výpočet stability – hmotnost prázdného plavidla a těžiště – se určí 

– pomocí zkoušky stability, nebo 

– podrobným výpočtem hmotnosti a momentu, přičemž se hmotnost prázdného plavidla 
ověří kontrolou ponoru s tolerancí +/-5 % mezi hmotností určenou výpočtem a výtlakem 
určeným odpočtem ponoru. 

3. Důkaz o plovatelnosti v narušeném stavu se ověří pro plně naložené plavidlo. 

 Za tímto účelem je nutno předložit výpočet prokazující dostatečnou stabilitu pro kritické 
mezistupně zaplavení a konečné zaplavení. Příslušné orgány mohou uznat záporné hodnoty 
stability v mezistupních zaplavení, je-li prokázána dostatečná stabilita v následných 
mezistupních. 

4. Pro narušený stav se berou v úvahu tyto předpoklady: 

a) Rozsah poškození boku: 

 podélný:  nejméně 0,10 L, 

 příčný:  0,59 m, 

 svislý:  od základny nahoru bez omezení. 

b) Rozsah poškození dna: 

 podélný:  nejméně 0,10 L, 

 příčný:  3,00 m, 

 svislý:  od základny 0,39 m směrem nahoru, vyjma odpadní jímky. 

c) Všechny přepážky v poškozeném prostoru se považují za poškozené, což znamená, že 
dělení je nutno zvolit tak, aby plavidlo bylo schopno plavby po zaplavení dvou či více 
přilehlých oddělení v podélném směru. 

 Pro hlavní strojovnu je nutno vzít v úvahu pouze status 1 oddělení, tj. koncové přepážky 
strojovny se považují za nepoškozené. 

 Při poškození dna se považují za zaplavená také přilehlá oddělení v příčném směru. 
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d) Zaplavitelnost 

 Předpokládá se zaplavitelnost 95 %. 

 Odchylně od tohoto předpokladu lze použít tuto zaplavitelnost: 

 – strojovny a provozní místnosti: 85 % 

 – dvojitá dna, palivové nádrže, zátěžové nádrže atd. v závislosti na tom, považují-li se 
podle své funkce u plavidla plovoucího s největším přípustným ponorem za plné nebo 
prázdné:       0 nebo 95 % 

 Pokud se výpočtem prokáže, že průměrná zaplavitelnost určitého oddělení je nižší, lze 
použít vypočtenou hodnotu. 

e) Spodní hrana nevodotěsných otvorů (např. dveře, okna, vstupní jícny) nesmí být při 
konečném zaplavení níže než 100 mm nad vodoryskou v narušeném stavu. 

5. Stabilita v narušeném stavu je dostatečná, pokud na základě předpokladů v bodě 4: 

a) při konečném zaplavení zůstane bezpečnostní vzdálenost nejméně 100 mm a úhel náklonu 
plavidla nepřekročí 5°; nebo 

b) výsledek výpočtů v souladu s postupem výpočtu stability v narušeném stavu uvedeném 
v části 9 ADNR je kladný. 

6. Existují-li otvory pro příčné zaplavení nebo zaplavení dolních prostor ke zmenšení 
nesouměrného zaplavení, nesmí doba vyrovnání přesáhnout 15 minut, byla-li v mezistupních 
zaplavení prokázána dostatečná stabilita v narušeném stavu. 

7. Je-li možno otvory, jimiž by mohlo dojít k dodatečnému zaplavení nepoškozených oddělení, 
uzavřít vodotěsně, uzavírací zařízení musí být označeno v souladu s návodem k použití. 

8. Má se za to, že byl předložen důkaz pomocí výpočtu v souladu s body 2 až 5, pokud je 
výsledek výpočtů stability v narušeném stavu podle části 9 ADNR kladný. 

9. Je-li to nezbytné ke splnění požadavků bodů 2 nebo 3, stanoví se rovina největšího přípustného 
ponoru znovu. 
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Článek 22a.05 

Dodatečné požadavky 

1. Plavidla delší než 110 m musí 

a) být vybavena pohonným systémem s více vrtulemi, s nejméně dvěma nezávislými motory 
stejného výkonu a bočním pohonem přídě, který se ovládá z kormidelny a který je účinný i 
tehdy, není-li plavidlo naloženo; nebo 

 mít pohonný systém s jednou vrtulí a boční pohon přídě ovládaný z kormidelny, s vlastním 
napájením, který je účinný i tehdy, není-li plavidlo naloženo, a který umožňuje, aby se 
plavidlo v případě poruchy hlavního pohonného systému pohybovalo vlastním pohonem; 

b) být vybaveno systémem radarového řízení spolu s ukazatelem rychlosti otáčení podle 
čl. 7.06 bodu 1; 

c) mít pevný drenážní systém podle článku 8.08; 

d) splňovat požadavky čl. 23.09 bodu 1.1. 

2. U plavidel, s výjimkou osobních lodí, delších než 110 m, která kromě bodu 1 

a) mohou být v případě havárie oddělena v jedné třetině plavidla bez použití těžkého 
vyprošťovacího zařízení, přičemž oddělené části plavidla jsou po oddělení nadále schopny 
plavby; 

b) mají osvědčení, které se nachází na plavidle a které vystavila uznaná klasifikační 
společnost, týkající se plovatelnosti, sklonu a stability samostatných částí plavidla s 
uvedením stavu zatížení, při jehož překročení nelze zajistit plovatelnost obou částí; 

c) jsou postavena jako plavidla s dvojitým lodním trupem v souladu s ADNR, přičemž na 
motorové lodě se vztahují body 9.1.0.91 až 9.1.0.95 a na tankové lodě body 9.3.2.11.7 
a 9.3.2.13 až 9.3.2.15 části 9 ADNR; 

d) jsou vybavena pohonným systémem s více šrouby podle bodu 1 písm. a) první poloviny 
věty; 

 se v bodě 52 osvědčení Společenství uvede, že splňují všechny požadavky písmen a) až d). 
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3. U osobních lodí delších než 110 m, které kromě bodu 1 

a) jsou postaveny nebo přestavěny na nejvyšší třídu pod dohledem uznané klasifikační 
společnosti, což musí být potvrzeno osvědčením vystaveným klasifikační společnosti, 
přičemž současná třída není nutná; 

b) buď 

 mají dvojité dno vysoké nejméně 600 mm a takové dělení, aby se při zaplavení dvou 
přilehlých vodotěsných oddělení plavidlo neponořilo pod rovinu zbytkového výtlaku a 
zbývající bezpečnostní vzdálenost zůstala 100 mm, 

 nebo 

 mají dvojité dno vysoké nejméně 600 mm a dvojitý lodní trup se vzdáleností mezi boční 
stěnou plavidla a podélnou přepážkou nejméně 800 mm; 

c) jsou vybaveny pohonným systémem s více vrtulemi s nejméně dvěma nezávislými motory 
stejného výkonu a systémem bočního pohonu přídě, který lze ovládat z kormidelny a který 
působí v podélném i příčném směru; 

d) umožňují ovládání záďové kotvy přímo z kormidelny; 

 se v bodě 52 osvědčení Společenství uvede, že splňují všechny požadavky písmen a) až d). 

Článek 22a.06 

Uplatňování hlavy IV při přestavbách 

Subjekt pověřený prohlídkami může na plavidla přestavěná na délku větší než 110 m uplatňovat 
kapitolu 24 pouze na základě zvláštních doporučení výboru. 
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KAPITOLA 22b 

Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y   
N A  R Y C H L Á  P L A V I D L A  

Článek 22b.01 

Obecná ustanovení 

1. Rychlá plavidla nesmějí být postavena jako kajutové osobní lodě. 

2. Na rychlých plavidlech jsou zakázána tato zařízení: 
a) zařízení vybavená knotovými hořáky podle článku 13.02; 

b) naftová kamna s odpařovacími hořáky podle článků 13.03 a 13.04; 

c) topná zařízení na tuhá paliva podle článku 13.07; 

d) zařízení na zkapalněný plyn podle kapitoly 14. 

Článek 22b.02 

Uplatňování části I 

1. Vedle  článku 2.03 musí být rychlá plavidla postavena a klasifikována pod dohledem a podle 
předpisů uznané klasifikační společnosti, která má zvláštní předpisy pro rychlá plavidla. Třída 
musí být zachována. 

2. Odchylně od článku 2.06 osvědčení Společenství vystavená podle této kapitoly jsou platná po 
dobu nejvýše pěti let. 

Článek 22b.03 

Uplatňování části  II 

1. Bez ohledu na bod 2 a čl. 22b.02 bod 2 se na rychlá plavidla vztahují kapitoly 3 až 15, a 
výjimkou těchto: 

a) čl. 3.04 bod 6 odstavec 2; 
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b) čl. 8.08 bod 2 druhá věta;  

c) čl. 11.02 bod 4 druhá a třetí věta; 

d) čl. 12.02 bod 4 druhá věta;  

e) čl. 15.06 bod 3 písm. a) druhá věta. 

2. Odchylně od čl. 15.02 bodu 9 a čl. 15.15 bodu 7 musí být všechny dveře ve vodotěsných 
přepážkách na dálkové ovládání. 

3. Odchylně od čl. 6.02 bodu 1 v případě poruchy nebo nesprávné funkce pohonné jednotky 
kormidelního stroje začne neprodleně fungovat druhá nezávislá pohonná jednotka 
kormidelního stroje nebo ruční pohon. 

4. Kromě požadavků části II musí rychlá plavidla splňovat požadavky článků 22b.04 až 22b.12. 

Článek 22b.04 

Sedadla a bezpečnostní pásy 

Pro nejvyšší přípustný počet cestujících na plavidle musí být k dispozici sedadla. Sedadla musí být 
opatřena bezpečnostními pásy. Od bezpečnostních pásů lze upustit, pokud je k dispozici vhodná 
ochrana při nárazu, nebo pokud se nevyžadují podle kapitoly 4 části 6 Kodexu pro rychlá plavidla 
(HSC Code) 2000. 

Článek 22b.05 

Volný bok 

Odchylně od článků 4.02 a 4.03 musí být volný bok nejméně 500 mm. 
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Článek 22b.06 

Plovatelnost, stabilita a dělení 

Pro rychlá plavidla je nutno předložit dokumentaci pro 
a) vlastnosti týkající se plovatelnosti a stability, které zajišťují bezpečnost plavidla při plavbě 

s výtlakem, a to v neporušeném i narušeném stavu; 

b) vlastnosti týkající se stability a stabilizační systémy, které zajišťují bezpečnost plavidla, je-li 
provozováno s dynamickým vztlakem a v přechodné fázi; 

c) vlastnosti týkající se stability při plavbě bez výtlaku a v přechodné fázi k bezpečnému 
převedení plavidla do režimu výtlaku v případě nesprávné funkce systému. 

Článek 22b.07 

Kormidelna 

1. Uspořádání 

a) Odchylně od čl. 7.01 bodu 1 musí být kormidelny uspořádány tak, aby kormidelník a 
druhý člen posádky mohli kdykoli během plavby plnit své úkoly. 

b) Ovládací stanoviště musí být uspořádáno tak, aby na něm mohla být umístěna pracoviště 
pro osoby uvedené v písmenu a). Přístroje k navigaci, manévrování, kontrole a komunikaci 
a jiné důležité ovládací prvky musí být dostatečně blízko u sebe, aby druhý člen posádky i 
vůdce plavidla mohli získávat potřebné informace a ovládat potřebné ovládací prvky a 
zařízení vsedě. Ve všech případech platí tyto požadavky: 

aa) ovládací stanoviště pro kormidelníka musí být uspořádáno tak, aby umožňovalo řízení 
plavidla jednou osobou s pomocí radaru 

bb) druhý člen posádky musí mít na svém pracovišti vlastní (pomocnou) obrazovku radaru 
a musí být schopen zasáhnout ze svého stanoviště do přenosu informací a ovládání 
pohonu plavidla. 
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c) Osoby uvedené v písmenu a) musí být schopné ovládat zařízení uvedená v písmenu b) bez 
zábran, a to i tehdy, jsou-li řádně nasazeny bezpečnostní pásy. 

2. Neomezený výhled 

a) Odchylně od čl. 7.02 bodu 2 nesmí být omezený výhled kormidelníka vsedě před přídi více 
než jedna délka plavidla bez ohledu na náklad. 

b) Odchylně od čl. 7.02 bodu 3 nesmí celkový výsek úseků bez volného výhledu zepředu až 
k  22,5o směrem dozadu na každou stranu přesáhnout 20o. Každý jednotlivý úsek bez 
volného výhledu nesmí překročit 5o. Přehledný úsek mezi dvěma úseky bez volného 
výhledu nesmí být menší než 10°. 

3. Přístroje 

 Přístrojové desky pro obsluhu a kontrolu zařízení uvedených v článku 22b.11 se musí nacházet 
na samostatných a zřetelně označených místech v kormidelně. Totéž platí případně pro 
ovládací prvky ke spouštění kolektivních záchranných prostředků na vodu. 

4. Osvětlení 

 Pro oblasti nebo části zařízení, které musí být během provozu osvětleny, se použije červené 
světlo. 

5. Okna 

 Je nutno zamezit odrazům. Musí existovat prostředky, kterými se zamezí oslnění slunečním 
světlem. 

6. Povrchové materiály 

 V kormidelně je nutno předejít reflexním povrchovým materiálům. 
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Článek 22b.08 

Dodatečné vybavení 

Rychlá plavidla musí mít toto dodatečné vybavení: 
a) radarové zařízení a ukazatel rychlosti otáčení podle čl. 7.06 bodu 1, 

b) snadno dostupné osobní záchranné prostředky podle evropské normy EN 395:1998 pro nejvyšší 
přípustný počet osob na plavidle. 

Článek 22b.09 

Uzavřené prostory 

1. Obecná ustanovení 

 Veřejně přístupné prostory a obytné prostory a příslušné zařízení musí být navrženo tak, aby 
osoby, které je řádně používají, neutrpěly zranění při běžném nebo nouzovém rozjezdu či 
zastavení nebo během manévrování při běžné plavbě a v případě poruchy nebo nesprávného 
ovládání. 

2. Komunikace 

a) K informování cestujících o bezpečnostních opatřeních musí být všechny osobní lodě 
vybaveny akustickými a vizuálními zařízeními, která mohou vidět a slyšet všichni cestující 
na plavidle. 

b) Pomocí zařízení popsaných v písmenu a) může vůdce plavidla dát pokyny cestujícím. 

c) Všichni cestující mají v blízkostí svých sedadel k dispozici pokyny pro případ nouzové 
situace, včetně plánu plavidla s označením všech východů, únikových tras, nouzového 
zařízení, záchranných prostředků a návodu k použití záchranné vesty. 
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Článek 22b.10 

Východy a únikové trasy 

Únikové a evakuační trasy musí splňovat tyto požadavky: 
a) musí být zajištěn snadný, bezpečný a rychlý přístup z ovládacího stanoviště do prostorů a 

obytných prostorů, do nichž mají přístup cestující; 

b) únikové trasy vedoucí k nouzovým východům musí být zřetelně a trvanlivě označeny; 

c) všechny východy musí být řádně označeny. Fungování otevíracího mechanismu musí být 
zřejmé zvenku i zevnitř; 

d) únikové cesty a nouzové východy musí mít vhodný bezpečnostní naváděcí systém; 

e) vedle východů musí být ponechán dostatečný prostor pro člena posádky. 

Článek 22b.11 

Požární ochrana a prevence 

1. Chodby, místnosti a obytné prostory, které jsou přístupné veřejnosti, a rovněž kuchyně a 
strojovny musí být napojeny na vhodný systém požárního poplachu. Požár a místo jeho výskytu 
se zobrazuje automaticky na stanovišti trvale obsazeném posádkou. 

2. Strojovny musí být vybaveny pevnou požární soustavou podle článku 10.03b. 

3. Místnosti a obytné prostory přístupné veřejnosti a jejich únikové trasy musí být vybaveny 
sprinklerovou požární soustavou s tlakovou vodou podle článku 10.03a. Použitou vodu lze 
rychle odčerpat a odvést ven. 
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Článek 22b.12 

Přechodná ustanovení 

Rychlá plavidla podle čl. 1.01 bodu 22, která mají ke dni 31. března 2003 platné osvědčení 
Společenství, musí splňovat níže uvedená ustanovení této kapitoly: 
a) články 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10, 22b.11 bod 1 

 při obnovení platnosti osvědčení Společenství; 

b) ke dni 1. dubna 2013, 

 čl. 22b.07 body 1, 3, 4, 5 a 6; 

c) ke dni 1. ledna 2023 

 všechna ostatní ustanovení. 
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ČÁST III 

KAPITOLA 23 

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

Článek 23.01 

(Ponechán volný) 
Článek 23.02 

(Ponechán volný) 
Článek 23.03 

(Ponechán volný) 
Článek 23.04 

(Ponechán volný) 
Článek 23.05 

(Ponechán volný) 
Článek 23.06 

(Ponechán volný) 
Článek 23.07 

(Ponechán volný) 
Článek 23.08 

(Ponechán volný) 
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Článek 23.09 

Vybavení plavidel 
 

1. U motorových lodí, tlačných remorkérů, tlačných sestav a osobních lodí zapíše subjekt 
pověřený prohlídkami do osvědčení Společenství v bodě 47, zda jsou či nejsou dodrženy 
body 1.1 nebo 1.2. 

 

1.1 Standard S1 

a) Pohonné systémy musí být uspořádány tak, aby z ovládacího stanoviště bylo možné měnit 
rychlost plavidla a obrátit směr tahu vrtule. 

 Pomocné motory potřebné pro provoz musí být možné zapnout a vypnout z ovládacího 
stanoviště, pokud k tomu nedochází samočinně nebo pokud motory neběží během plavby 
nepřetržitě. 

b) V nebezpečných oblastech 

– teploty chladící vody hlavních motorů, 

– tlaku mazacího oleje u hlavních motorů a převodovek, 

– tlaku oleje a vzduchu reverzních jednotek hlavních motorů, reverzačních převodovek 
nebo propelerů, 

– stavů hladiny sběrných prostor v hlavní strojovně 

 musí být zajištěno sledování pomocí přístrojů, které v případě nesprávné funkce spustí 
v kormidelně akustické a vizuální signály. Akustické poplašné signály lze sloučit do 
jednoho akustického výstražného zařízení. Jakmile je porucha rozeznána, je možné je 
vypnout. Vizuální poplašné signály lze vypnout teprve po odstranění poruch, kvůli nimž 
byly spuštěny. 

c) K přívodu paliva a chlazení hlavního motoru dochází samočinně. 

d) Kormidelní zařízení musí být ovladatelné jednou osobou, a to i při největším ponoru, bez 
vynaložení zvláštní síly. 
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e) Z ovládacího stanoviště musí být možné dát vizuální a akustické signály vyžadované 
předpisy vnitrostátních nebo mezinárodních plavebních orgánů. 

f) Neexistuje-li přímé spojení mezi ovládacím stanovištěm a přídí, zádí, obytnými prostorami 
a strojovnami, musí být poskytnut hlasový komunikační systém. Pro komunikaci se 
strojovnami může mít podobu vizuálního nebo akustického signálu. 

g) Předepsaný lodní člun může spustit na vodu jeden člen posádky sám a v přiměřené době. 

h) Musí být k dispozici světlomet, který lze ovládat z ovládacího stanoviště. 

i) K ovládání klik a podobných otočných součástí zdvihacích zařízení není zapotřebí větší 
síla než 160 N. 

k) Vlečné navijáky zapsané v osvědčení Společenství musí mít strojní pohon. 

l) Drenážní čerpadla a čerpadla k umývání podlahy musí mít strojní pohon. 

m) Hlavní řídící jednotky a kontrolní přístroje musí být uspořádány ergonomicky. 

n) Zařízení podle čl. 6.01 bodu 1 lze ovládat dálkově z ovládacího stanoviště. 

1.2 Standard S2 

a) Pro motorové lodě plující samostatně: 

 standard S1 a dodatečně vybavení bočním pohonem přídě, který lze ovládat z ovládacího 
stanoviště. 

b) Pro motorové lodě, které vedou bočně svázané sestavy: 

 standard S1 a dodatečně vybavení bočním pohonem přídě, který lze ovládat z ovládacího 
stanoviště. 

c) Pro motorové lodě vedoucí tlačné sestavy složené z motorové lodě a plavidel vpředu: 

 standard S1 a dodatečně vybavení hydraulicky nebo elektricky ovládanými spojovacími 
navijáky. Toto zařízení se však nevyžaduje, je-li plavidlo v čele tlačné sestavy vybaveno 
bočním pohonem přídě, který lze ovládat z ovládacího stanoviště tlačné motorové lodě. 
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d) Pro tlačné remorkéry vedoucí tlačnou sestavu: 

 standard S1 a dodatečně vybavení hydraulicky nebo elektricky ovládanými spojovacími 
navijáky. Toto zařízení se však nevyžaduje, je-li plavidlo v čele tlačné sestavy vybaveno 
bočním pohonem přídě, který lze ovládat z ovládacího stanoviště tlačného remorkéru. 

e) Pro osobní lodě: 

 standard S1 a dodatečně vybavení bočním pohonem přídě, které lze ovládat z ovládacího 
stanoviště. Toto se však nevyžaduje, pokud pohonný systém a kormidelní zařízení osobní 
lodě zaručuje rovnocennou manévrovatelnost. 

 

Článek 23.10 

(Ponechán volný) 
Článek 23.11 

(Ponechán volný) 
Článek 23.12 

(Ponechán volný) 
Článek 23.13 

(Ponechán volný) 
Článek 23.14 

(Ponechán volný) 
Článek 23.15 

(Ponechán volný) 
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ČÁST IV 

KAPITOLA 24 

PŘE C H O D N Á  A  Z Á VĚR EČN Á  U S T A N O V E N Í  

 

Článek 24.01 

Použitelnost přechodných ustanovení na plavidla, která jsou již v provozu 

1. Články 24.02 až 24.04 se vztahují pouze na plavidla, která mají k ...* lodní osvědčení podle 
nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. prosince 1994, nebo která 
se ke dni 31. prosince 1994 nacházela ve výstavbě nebo procházela přestavbou. 

2. Na plavidla, která nejsou zahrnuta v bodě 1, se vztahuje článek 24.06. 
 

Článek 24.02  

Odchylky pro plavidla, která jsou již v provozu 

1. Aniž jsou dotčeny články 24.03 a 24.04, musí plavidla, která nejsou v souladu s touto směrnicí, 

a) být upravena tak, aby vyhovovala těmto ustanovením podle přechodných ustanovení 
uvedených v tabulce níže, a 

b) až do úpravy být v souladu s nařízením o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném 
ke dni 31. prosince 1994. 

                                                 
* Úř. věst.: Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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2. V níže uvedené tabulce platí tyto definice: 

- „N.V.P.“: Ustanovení se nevztahuje na plavidla, která jsou již v provozu, nejsou-li dotyčné 
části měněny nebo přestavovány, tj. ustanovení se vztahuje pouze na nové lodě a na 
výměnu nebo přestavbu dotyčných částí nebo prostor. Jsou-li stávající části nahrazovány 
náhradními součástmi se stejnou technologií nebo stejného typu, nepředstavuje to výměnu 
(„V“) ve smyslu přechodných ustanovení. 

-  „Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství“: Soulad s ustanovením musí být 
zajištěn v době vystavení osvědčení Společenství nebo jeho obnovení po vstupu ustanovení 
v platnost. 
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Článek a bod OBSAH LHŮTA A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 bod 1 
 písm. a) 

Umístění kolizních přepážek N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

Obytné prostory N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 2 

Bezpečnostní zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 4 Plynotěsné oddělení obytných prostor od strojoven, 
kotelen a úložných prostor 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 5 
 odst. 2 

 
Kontrola dveří v záďových přepážkách 

 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 7 Nevyčnívající kotvy na přídích plavidel N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2041 

3.04 bod 3, 
2. věta 

Izolační materiály použité ve strojovnách N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 3, 

3. a 4. věta 

Otvory a uzavírací zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

3.04 bod 6 Východy strojoven Strojovny, které před rokem 1995 nebyly 
považovány za strojovny podle článku 1.01, musí být 
opatřeny druhým východem při N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2035 

 KAPITOLA 5  

5.06  bod 1 
1. věta 

Minimální (dopředná) rychlost Pro plavidla, jejichž kýl byl položen před 
rokem 1996, nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 
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 KAPITOLA 6  

6.01 bod 1 Manévrovatelnost podle kapitoly 5 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 3 Stálé naklánění a okolní teploty N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 7 Zhotovení otvorů pro kormidelní pně Pro plavidla, jejichž kýl byl položen před 
rokem 1996: N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015 

6.02 bod 2 Jediný úkon k uvedení druhé pohonné jednotky do 
provozu 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 3 Manévrovatelnost podle kapitoly 5 zajištěná druhou 
pohonnou jednotkou  

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

6.03 bod 1 Připojení jiných spotřebičů na hydraulickou 
pohonnou jednotku kormidelního stroje 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 2 Samostatná hydraulická nádrž N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

6.05 bod 1 Kolo ručního pohonu nepoháněné motorovou 
pohonnou jednotkou 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

6.06 bod 1 Dva nezávislé ovládací systémy N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

6.07 bod 2
 písm. a) 

Kontrolní zařízení pro výši hladiny hydraulické 
nádrže a provozní tlak 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 2 
 písm. e) 

Kontrola vyrovnávacích systémů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství   

6.08 bod 1 Požadavky na elektrické zařízení podle článku 9.20 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 
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 KAPITOLA 7  

7.02 bod 3 
 2. odst. 

Neomezený výhled kormidelníka v běžném směru 
pohledu 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 5 Minimální světelná propustnost N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

7.03 bod 7 Vypnutí poplašných signálů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství, pokud kormidelna nebyla 
uspořádána k řízení plavidla jednou osobou s pomocí 
radaru 

 bod 8 Automatické přepnutí na jiný zdroj napájení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

7.04  bod 1 Ovládání hlavních motorů a kormidelních zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 2 Ovládání hlavního motoru Pokud kormidelna byla uspořádána k řízení plavidla 
jednou osobou s pomocí radaru: N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2035, lze-li směru pohybu dosáhnout přímo; 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 pro ostatní 
motory 

7.09 Poplašný systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

7.12 1. odst. Spouštěcí kormidelny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

Jiné než hydraulické spouštěcí zařízení: nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2035 

 2. a 3. odst.  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 
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 KAPITOLA 8  

8.01 bod 3 Pouze spalovací motory fungující na palivo s bodem 
vzplanutím vyšším než 55 °C 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

8.02 bod 1 Zabezpečení motorů před náhodným spuštěním  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 4 Ochrana částí motoru N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

8.03 bod 2 Kontrolní zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 3 Ochrana proti zvýšení otáček N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 5 Zhotovení otvorů pro hřídele N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

8.05 bod 1 Ocelové nádrže na kapalná paliva N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 2 Automatické zavírání ventilů nádrží N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 3 Žádné palivoé nádrže před kolizní přepážkou N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 4 Žádné palivové nádrže a armatury umístěné přímo 
nad motory nebo výfukovým potrubím 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010. Do té doby 
musí bezpečné odvádění paliva zajistit vhodné 
zařízení. 
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 bod 6 
věta 3 až 5 

Instalace a rozměry odvětrávacícho potrubí a 
spojovacího potrubí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

8.05 bod 7 Uzavírací zařízení, které lze obsluhovat z paluby N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 9 
1. věta 

Měřicí zařízení čitelná až po nejvyšší hladinu plnění 
nádrže 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 13 Kontrola výše hladiny nejen u hlavních motorů, ale 
také u motorů potřebných pro bezpečný provoz 
plavidla 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

8.08 bod 8 Jednoduché uzavírací zařízení nedostatečné pro 
připojení prostor vybavených jako zátěžové na 
drenážní čerpadla pro úložné prostory schopné 
pojmout zátěž 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 9 Měřící zařízení pro sběrné prostory úložných prostor N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

8.09 bod 2 Zařízení k shromažďování zaolejované vody a 
použitého oleje 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

8.10 bod 3 Mezní hodnota emisí 65 dB(A) pro plavidla v klidu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 
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 KAPITOLA 8a  

 Platí přechodná ustanovení ke kapitole a nařízení o 
inspekci lodní plavby na Rýnu 

 

 KAPITOLA 9  

9.01 bod 1 
2. věta 

Potřebné doklady, které je nutno předložit subjektu 
pověřenému prohlídkami 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 2 
 2. odrážka 

Schémata zapojení pro hlavní, nouzový a distribuční 
rozvaděč, která se musí uchovávat na plavidle 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 3 Okolní teplota a teplota na plavidle N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

9.02  body 1 až 3 Systémy napájení elektrickou energií N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

9.05  bod 4 Průřez uzemňovacích vodičů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.11 bod 4 Účinné větrání, jsou-li akumulátory instalovány 
v uzavřených prostorech, skříňkách nebo bednách 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

9.12  bod 2 
 písm. d) 

Spínací zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 3 
 písm. b) 

Detektor zemního spojení vydávající vizuální i 
zvukový výstražný signál 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 9.13 Nouzové jističe N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 
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9.14 bod 3 
2. věta 

Zákaz jednopólových spínačů v prádelnách, 
koupelnách, umývárnách a jiných vlhkých 
místnostech 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

9.15 bod 2 Minimální průřez kabelu 1,5 mm² N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 9 Kabely připojené ke spouštěcím kormidelnám  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

9.16  bod 3 
2. věta 

Druhý obvod N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.19 Výstražné a bezpečnostní systémy pro mechanická 
zařízení 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.20 Elektronické zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

9.21 Elektromagnetická kompatibilita N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 
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 KAPITOLA 10  

10.01 Kotevní zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

10.02 bod 2 
 písm. a) 

Osvědčení pro uvazovací a jiná lana První lano, které se na plavidlu vyměňuje: N.V.P., 
nejpozději 1.1.2008 
Druhé a třetí lano: 1.1.2013 

10.03 bod 1 Evropská norma Při výměně, nejpozději 1.1.2010 

 bod 2 Vhodnost pro požáry třídy A, B a C Při výměně, nejpozději 1.1.2010 

 bod 4 Vztah mezi obsahem CO2 a velikosti prostoru Při výměně, nejpozději 1.1.2010 

10.03a Pevné požární soustavy v obytných prostorech, 
kormidelnách a prostorech pro cestující 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

10.03b Pevné požární soustavy ve strojovnách, kotelnách a 
strojovnách čerpadel 

1 

10.04 Uplatňování evropské normy na lodní čluny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

10.05 bod 2 Nafukovací záchranné vesty N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010. Záchranné 
vesty, které byly na plavidle ke dni 30.9.2003, lze 
používat do vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2010. 

                                                 
1 
1. Požární soustavy s CO2 instalované před 1. říjnem 1980 lze používat do vydání nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1. lednu 2035, pokud splňují požadavky čl. 7.03 bodu 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném k 1. dubnu 1976. 
2. Pevné požární soustavy s CO2 instalované v období mezi 1. dubnem 1992 a 31. prosincem 1994 lze používat do vydání nebo 
obnovení osvědčení Společenství  po 1. lednu 2035, splňují-li požadavky čl. 7.03 bodu 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve 
znění platném ke dni 31. prosince 1994. 
3. Doporučení Ústřední komise pro plavbu na Rýně vydaná v období mezi 1. dubnem 1992 a 31. prosincem 1994 s ohledem na 
čl. 7.03 bod 5 nařízení o inspekci plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. prosince 1994 jsou platná až do vydání nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1. lednu 2035. 
4.  Čl. 10.03b bod 2 písm. a) se použije do vydání nebo obnovení osvědčení Společenství po 1. lednu 2035 pouze tehdy, byla-li tato 
zařízení namontovaná na plavidlech, jejichž kýl byl položen po 1. říjnu 1992. 
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 KAPITOLA 11  

11.02 bod 4 Zařízení na vnějších okrajích palub a pracoviště N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

11.04 Boční paluby 1 První vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2035, jsou-li širší než 7,30 m 

11.05 bod 1 Přístup na pracoviště N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 body 2 
 a 3 

Dveře, vchody, východy a průchody s rozdílem ve 
výšce podlah více než 0,50 m 

Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 

 bod 4 Schody na pracovištích, která jsou trvale obsazena N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

11.06 bod 2 Východy a nouzové východy N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

11.07 bod 1 
2. věta 

Žebříky, stupadla a podobná zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 body 2 
 a 3 

 Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 

11.10 Kryty jícnů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

11.11 Navijáky N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

11.12 body 2 
 až 6 a 8
 až 10 

Jeřáby: štítek výrobce, nejvyšší přípustné zatížení, 
ochranná zařízení, zkouška pomocí výpočtu, 
prohlídka odborníky, osvědčení na plavidle 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

11.13 Skladování hořlavých kapalin N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

                                                 
1  
 Ustanovení se vztahuje na plavidla, jejichž kýl byl položen po 31. 12. 1994, a na plavidla v provozu s touto podmínkou: 

Požadavky článku 11.04 musí být splněny při obnově celého úložného prostoru. 
Pokud se přestavba, kterou se mění světlá šířka boční paluby, vztahuje na celou délku bočních palub, 
a) musí být dodržen článek 11.04, má-li se světlá šířka boční paluby snížit do výšky 0,90 m nebo má-li se snížit světlá 

šířka nad touto výškou, 
b) světlá šířka boční paluby před přestavbou až do výšky 0,90 m nebo světlá šířka nad touto výškou nesmí být menší než 

rozměry uvedené v článku 11.04. 
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 KAPITOLA 12  

12.01 bod 1 Obytné prostory pro osoby, které se obvykle 
nacházejí na plavidle 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

12.02 bod 3 Umístění podlah N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 4 Obytné a spací místnosti N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 6 Světlá výška v obytných prostorech N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 8 Volná podlahová plocha společenských místností N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 9 Krychlový obsah místností N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 10 Objem vzduchu na osobu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 11 Velikost dveří N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 12  
 písm. a)  
 a b) 

Uspořádání schodů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 13 Potrubí vedoucí nebezpečné plyny nebo kapaliny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

12.03 Sociální zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

12.04 Kuchyně N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

12.05 Pitná voda N.V.P., nejpozději ke dni 31.12.2006 

12.06 Topení a větrání N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

12.07 bod 1  
2. věta 

Ostatní zařízení v obytných prostorech N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 
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 KAPITOLA 15  

15.01 bod 1 
 písm. d) 

Neuplatňování čl. 9.14 bodu 3 druhé věty na 
jmenovité napětí nad 50 V  

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 2
 písm. c) 

Zákaz topných zařízení na tuhá paliva podle 
článku 13.07 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010. 

Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla s motory 
na tuhá paliva (parní motory). 

 písm. e) Zákaz zařízení na zkapalněný plyn podle kapitoly 14 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.02 bod 2 Počet a umístění přepážek N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 5 
2. věta 

Rovina zbytkového výtlaku, neexistuje-li 
přepážková paluba 

Na osobní lodě, jejichž kýl byl položen před 
1.1.1996, se tento požadavek vztahuje při N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2045 

 bod 10 
 písm. c) 

Doba zavírání N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 12 Optický výstražný systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 15 Minimální výška dvojitého dna nebo šířka dvojitého 
boku 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.03 body 1
 až 6 

Stabilita v neporušeném stavu N.V.P., a při zvýšení nejvyššího přípustného počtu 
cestujících nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 body 7
 a 8 

Stabilita v narušeném stavu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 9 Status 2 oddělení N.V.P. 

 body 10
 až 13 

Stabilita v narušeném stavu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 
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15.05 bod 2
 písm. a) 

Počet cestujících, pro nějž byla prokázána existence 
evakuačního prostoru podle čl. 15.06 bodu 8 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 písm. b) Počet cestujících, který byl zohledněn při výpočtu 
stability podle článku 15.03 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.06 bod 1
 písm. a) 

Místnosti pro cestující na všech palubách umístěny 
za kolizní přepážkou a před rovinou záďové 
přepážky 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 3
 písm. c)  
1. věta 

Světlá výška východů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

2. věta Světlá šířka dveří v kajutách pro cestující a jiných 
malých místnostech 

Pro rozměr 0,7 m platí N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

15.06 bod 3
 písm. f) 
1. věta 

Velikost nouzových východů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 písm. g) Východy v místnostech určených pro osoby 
s omezenou pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 4
 písm. d) 

Dveře určené pro osoby s omezenou pohyblivostí N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 5 Požadavky na spojovací chodby N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 6
 písm. b) 

Únikové cesty do evakuačních prostor N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 písm. d) Žádné příčle, žebříky a pod. namontované 
v únikových cestách 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 7 Vhodný bezpečnostní naváděcí systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 8 Požadavky na shromažďovací prostory N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 9 Požadavky na schodiště a schodišťové podesty v 
prostorech pro cestující 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 
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 bod 10
 písm. a)  
1. věta 

Zábradlí podle evropské normy EN 711:1995 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

2. věta Výška štítnic a zábradlí na palubách určených pro 
osoby s omezenou pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.06 bod 10
 písm. b)  
2. věta 

Světlá šířka otvorů používaných obvykle pro 
naloďování nebo vyloďování osob s omezenou 
pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 13 Dopravní prostory a stěny v dopravních prostorech 
určených pro osoby s omezenou pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 14 
1. věta 

Skleněné dveře a stěny v dopravních prostorech a 
okenní tabule 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 15 Požadavky na nástavby nebo jejich střechy skládající 
se zcela z panoramatických tabulí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 16 Systémy pitné vody podle článku 12.05 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 31.12.2006 

 bod 17 
2. věta 

Požadavky na záchody určené pro osoby s omezenou 
pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 18 Větrací soustava v kajutách bez otevíracího okna  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 19 Požadavky článku 15.06 na místnosti, v nichž jsou 
ubytováni členové posádky nebo lodní personál 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.07 Požadavky na pohonný systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.08 bod 2 Požadavky na reproduktorové soustavy v prostorech 
pro cestující 

U osobních lodí s LWL méně než 40 m nebo pro 
nejvýše 75 osob toto ustanovení platí při N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2010 

 bod 3 Požadavky na poplašný systém U výletních osobních lodí toto ustanovení platí při 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 4 Signál výše hladiny vody v každém vodotěsném 
oddělení  

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 
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 bod 5 Dvě drenážní čerpadla se strojním pohonem N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 

osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 6 Pevný drenážní systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 8 Větrací soustava pro systémy dodávající CO2 
v prostorech pod palubou 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

15.09 bod 3 Vhodné prostředky k přesunu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

15.09 bod 4 Osobní záchranné prostředky pro děti Až do vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2010 se toto zařízení považuje 
za alternativu k osobním záchranným prostředkům 

 Záchranné prostředky U osobních lodí, které byly vybaveny kolektivními 
záchrannými prostředky podle čl. 15.09 bodu 5 před 
1.1.2005, se tyto prostředky považují za alternativu k 
osobním záchranným prostředkům. 

U osobních lodí, které byly vybaveny kolektivními 
záchrannými prostředky podle čl. 15.09 bodu 6 před 
1.1.2005, se tyto prostředky považují za alternativu k 
osobním záchranným prostředkům až do vystavení 
nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010. 

 bod 5
 písm. b) 
 a c) 

Dostatečný prostor k sezení, vztlak nejméně 750 N N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 písm. f) Stabilní sklon a vhodné držáky N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 písm. i) Vhodné prostředky k evakuaci z evakuačních prostor 
na záchranné vory 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 10 Lodní člun vybavený motorem a světlometem N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

15.10 bod 2 Článek 9.16 bod 3 se vztahuje rovněž na průchody a 
společenské místnosti pro cestující 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 3 Přiměřené nouzové osvětlení Nouzové osvětlení při N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 
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15.10 bod 4 Nouzový generátor elektrické energie U výletních osobních lodí s LWL 25 m a méně platí 

toto ustanovení při N.V.P., nejpozději při vystavení 
nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 písm. f) Nouzové napájení světlometů podle čl. 10.02 bodu 2 
písm. i) 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 písm. i) Nouzové napájení výtahů a zdvihacích zařízení 
podle čl. 15.06 bodu 9 druhé věty 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 6 Požadavky na nouzový generátor elektrické energie:  

 - dělící stěny podle čl. 15.11 bodu 2 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 - uložení kabelů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 - nouzový generátor elektrické energie nad 
rovinou zbytkového výtlaku 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

15.11 Požární ochrana  

 bod 1 Vhodnost materiálů a konstrukčních prvků 
z hlediska požární ochrany 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 2 Provedení dělících stěn N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 3 Barvy, laky a jiné výrobky k ošetření povrchů a 
palubní krytiny v místnostech kromě strojoven a 
skladovacích prostor musí zpomalovat hoření 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 bod 4 Stropy a obložení stěn ve společenských prostorech 
zhotoveny z ohnivzdorných materiálů 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 5 Nábytek a vybavení v shromažďovacích prostorech 
vyrobeny z ohnivzdorných materiálů  

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 6 Zkoušky podle kodexu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 7 Izolační materiály ve společenských prostorech N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 8 Požadavky na dveře v dělících stěnách N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 
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 bod 9 Stěny Na kajutových osobních lodích bez sprinklerové 

požární soustavy s tlakovou vodou konce stěn mezi 
kajutami: N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 10 Dělící stěny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.11 bod 11 Clony zamezující přívodu vzduchu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 12 
2. věta 

Schody zhotovené z oceli nebo jiného rovnocenně 
ohnivzdorného materiálu 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 13 Uzavření vnitřních schodů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 14 Větrací soustavy a systémy přívodu vzduchu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 15 Větrací soustavy v kuchyních a sporáky s odsávači 
par 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 16 Ovládací stanoviště, schodišťové šachty, 
shromažďovací prostory a systémy odvádění kouře 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 17 Systém požárního poplachu U výletních osobních lodí: N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

15.12 bod 1 Přenosné hasící přístroje Hasící přístroje a hasící materiál v kuchyních, 
kadeřnických salónech a parfumeriích: N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství 

 bod 2 Soustava hydrantů 2. požární čerpadlo: N.V.P., nejpozději při vystavení 
nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 3 Požadavky na soustavy hydrantů Tlak a délka vodního proudu: N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

 bod 6 Materiály, ochrana před poruchou N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 
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15.12 bod 7 Nutnost zamezit zamrznutí potrubí a hydrantů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 

osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 8
 písm. b) 

Nezávislé fungování požárních čerpadel N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 písm. c) Délka vodního proudu na všech palubách N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 písm. d) Instalace požárních čerpadel N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

 bod 9 Požární soustava ve strojovnách N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.14 bod 1 Zařízení k shromažďování a odstraňování odpadních 
vod 

U kajutových osobních lodí s nejvýše 50 lůžky a 
u výletních osobních lodí: N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

 bod 2 Požadavky na sběrné nádrže na odpadní vody U kajutových osobních lodí s nejvýše 50 lůžky a 
u výletních osobních lodí s nejvýše 50 cestujícími: 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.15 bod 1 Stabilita v narušeném stavu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

 bod 4 (Ponechán volný)  

 bod 5 Vybavení lodním člunem, plošinou nebo 
rovnocenným zařízením 

U osobních lodí s nejvyšším přípustným počtem 
cestujících 250 nebo s 50 lůžky: N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2010 

15.15 bod 6 Vybavení lodním člunem, plošinou nebo 
rovnocenným zařízením 

U osobních lodí s nejvyšším přípustným počtem 
cestujících 250 nebo s 50 lůžky: N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2010 

 bod 9
 písm. a) 

Poplašné systémy u zařízení na zkapalněný plyn  N.V.P., nejpozději při obnovení osvědčení podle 
článku 14.15 

 písm. b) Kolektivní záchranné prostředky podle čl. 15.09 
bodu 5 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 
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 KAPITOLA 16  

16.01 bod 2 Speciální navijáky nebo rovnocenné spojovací 
zařízení 

Tento požadavek se vztahuje na plavidla, jež byla 
schválena pro tlačení bez vhodného zajišťovacího 
zařízení před 1.1.1995, pouze při N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2035. 

16.01bod 3, 
poslední věta 

Požadavky na pohonné jednotky N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 KAPITOLA 17  

17.02 bod 3 Dodatečné požadavky Platí stejná přechodná ustanovení jako ustanovení 
uvedená v příslušném článku. 

17.03 bod 1 Všeobecný poplašný systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 4 Nejvyšší povolené zatížení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

17.04 body 2 
 a 3 

Zbývající bezpečnostní vzdálenost N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

17.05 body 2
 a 3 

Zbývající volný bok N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

17.06, 17.07 
a 17.08 

Zkouška stability a potvrzení stability N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

17.09 Nákladové značky a ponorové stupnice N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 KAPITOLA 20  

 Platí přechodná ustanovení ke kapitole 20 nařízení o 
inspekci lodní plavby na Rýnu 

 

 KAPITOLA 21  

21.01 až 21.02  Požadavky se vztahují na rekreační plavidla 
postavená před 1.1.1995 pouze při N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2035. 
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Článek 24.03 

Odchylky pro plavidla, jejichž kýl byl položen ke dni 1. dubna 1976 nebo dříve 

1. Na plavidla, jejichž kýl byl položen ke dni 1. dubna 1976 nebo dříve, se kromě článku 24.02 
vztahují rovněž níže uvedená ustanovení. 

 V níže uvedené tabulce platí tyto definice: 

- „V.P.“: Ustanovení se nevztahuje na plavidla, která jsou již v provozu, nejsou-li dotyčné 
části měněny nebo přestavovány, tj. ustanovení se vztahuje pouze výměnu nebo přestavbu 
dotyčných částí nebo prostor. Jsou-li stávající části nahrazovány náhradními součástmi se 
stejnou technologií nebo stejného typu, nepředstavuje to výměnu („V“) ve smyslu 
přechodných ustanovení. 

- „Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství“: Soulad s ustanovením musí být 
zajištěn v době vystavení osvědčení Společenství nebo jeho obnovení po vstupu ustanovení 
v platnost. 

 
Článek a bod OBSAH LHŮTA A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 bod 1
 písm. a) 

Umístění kolizních přepážek V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

3.04  bod 2 Společné plochy nádrží a obytných prostor a prostor 
pro cestující 

V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

 bod 7 Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

 KAPITOLA 4  

4.01 bod 2, 
4.02 a 
4.03 

Bezpečnostní vzdálenost, volný bok, minimální 
volný bok 

Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

 KAPITOLA 7  

7.01 bod 2 Tlak hluku způsobený plavidlem V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

7.05 bod 2 Kontrola navigačních světel Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
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 KAPITOLA 8  

8.08  body 3
 a 4 

Minimální výkon drenážních čerpadel a vnitřní 
průměr drenážního potrubí 

Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

8.10  bod 2 Hluk, který vydává plavidlo během plavby V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

 KAPITOLA 9  

9.01 Požadavky na elektrická zařízení V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.03 Ochrana před dotekem, vniknutím pevných těles a 
průsakem vody 

V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.06 Nejvyšší přípustná napětí V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.10 Generátory a motory V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.11 bod 2 Umístění akumulátorů V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.12 Spínací zařízení V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.14 Montážní příslušenství V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.15 Kabely V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

9.17 Navigační světla V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 
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 KAPITOLA 12  

12.02 bod 5 Hluk a vibrace v obytných prostorech Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

 KAPITOLA 15  

15.02 bod 5, 
 bod 6 
1. věta, 
 bod 7 až
 bod 11 a
 bod 13 

Rovina zbytkového výtlaku, neexistuje-li 
přepážková paluba 

V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.02 bod 16 Vodotěsná okna V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.04 Bezpečnostní vzdálenost, volný bok, ponoření V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

15.05 Počet cestujících Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

15.10 bod 4, 
 bod 6, 
 bod 7, 
 bod 8 a
 bod 11 

Nouzový generátor elektrické energie V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 
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2. Ustanovení čl. 15.11 bod 3 písm. a) se vztahuje na výletní osobní lodě, jejichž kýl byl položen 
ke dni 1. dubna 1976 nebo dříve, do prvního vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2045 s tím, že pouze barvy, laky, nátěry a jiné materiály použité na povrchových 
plochách obrácených k únikovým cestám a jiné materiály k ošetření povrchů obkladů musí být 
ohnivzdorné a nesmí vznikat kouř nebo toxické výpary v nebezpečném rozsahu. 

3. Ustanovení čl. 15.11 bodu 2 se vztahuje na výletní osobní lodě, jejichž kýl byl položen ke dni 
1. dubna 1976 nebo dříve s tím, že postačuje, pokud místo schodů v podobě ocelové nosné 
konstrukce jsou schody sloužící jako únikové cesty navrženy tak, aby v případě požáru byly 
použitelné po přibližně stejnou dobu jako schody v podobě ocelové nosné konstrukce. 

Článek 24.04 

Ostatní odchylky 

1. U plavidel, jejichž minimální volný bok byl stanoven podle článku 4.04 nařízení o inspekci 
lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. března 1983, může subjekt pověřený 
prohlídkami na žádost vlastníka stanovit volný bok podle článku 4.03 nařízení o inspekci lodní 
plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 1. ledna 1995. 

2. Plavidla, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 1983, nemusí splňovat kapitolu 9, musí 
však splňovat alespoň kapitolu 6 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke 
dni 31. března 1983. 

3. Ustanovení čl. 15.06 bodu 3 písm. a) až e) a čl. 15.12 bodu 3 písm. a) ohledně ustanovení 
o délce hadice se vztahují pouze na plavidla, jejichž kýl byl položen po 30. září 1984, a na 
přestavby dotyčných prostor nejpozději při prvním vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1. lednu 2045. 
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4. Je-li z praktického hlediska obtížné uplatňovat ustanovení této kapitoly po uplynutí 
přechodných ustanovení nebo je-li jejich uplatňování spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady, 
může subjekt pověřený prohlídkami povolit odchylky od těchto ustanovení s výhradou 
doporučení výboru. Tyto odchylky se musí zapsat do osvědčení Společenství. 

5. Odkazuje-li toto ustanovení u požadavků na konstrukci zařízení na evropskou nebo 
mezinárodní normu, může toto zařízení po případném přepracování normy být nadále 
používáno po dobu dalších 20 let. 

 

Článek 24.05 

(Ponechán volný) 
 

Článek 24.06 

Odchylky pro plavidla, na něž se nevztahuje článek 24.01 

1. Níže uvedená ustanovení platí 

a) pro plavidla, jimž bylo vystaveno lodní osvědčení podle nařízení o inspekci lodní plavby 
na Rýnu poprvé v období mezi 1. lednem 1995 a ...*, pokud se ke dni 31. prosince 1994 
nenacházela ve výstavbě nebo neprocházela přestavbou; 

b) pro plavidla, která obdržela jiné povolení k přepravě v období mezi 1. lednem 1995 a ...*. 

2. Je nutno prokázat, že tato plavidla jsou v souladu s nařízením o inspekci lodní plavby po Rýnu, 
které bylo v platnosti ke dni, k němuž jim bylo uděleno lodní osvědčení nebo jiné povolení 
k přepravě. 

                                                 
* Úř. věst.: Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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3. Plavidla musí být upravena tak, aby splňovala ustanovení, která vstoupí v platnost po prvním 
udělení lodního osvědčení nebo jiného povolení k přepravě, v souladu s přechodnými 
ustanoveními v níže uvedené tabulce. 

4. Ustanovení čl. 24.04 bodů 4 a 5 se použijí obdobně. 

5. V níže uvedené tabulce platí tyto definice: 

- „N.V.P.“: Ustanovení se nevztahuje na plavidla, která jsou již v provozu, nejsou-li dotyčné 
části měněny nebo přestavovány, tj. ustanovení se vztahuje pouze na nové lodě a na 
výměnu nebo přestavbu dotyčných částí nebo prostor. Jsou-li stávající části nahrazovány 
náhradními součástmi se stejnou technologií nebo stejného typu, nepředstavuje to výměnu 
(„V“) ve smyslu přechodných ustanovení. 

- „Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství“: Soulad s ustanovením musí být 
zajištěn v době vystavení osvědčení Společenství nebo jeho obnovení po vstupu ustanovení 
v platnost. 
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Článek a bod OBSAH LHŮTA A POZNÁMKY Platí pro plavidla 

s lodním 
osvědčením nebo 

povolením 
k přepravě před

 KAPITOLA 3   

3.03 bod 7 Kotvy nepřečnívající příď lodi N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2041 

1.10.1999 

3.04 bod 3 
2. věta 

Izolace ve strojovnách N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.4.2003 

 bod 3 věty 3 
a 4 

Otvory a uzavírací zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.10.2003 

 KAPITOLA 8   

8.02 bod 4 Ochrana částí motorů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.4.2003 

8.03 bod 3 Ochrana proti zvýšení otáček N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.4.2004 

8.05 bod 9 
1. věta 

Měřicí zařízení čitelná až po nejvyšší hladinu
plnění nádrže 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.4.1999 

 bod 13 Kontrola výše hladiny nejen u pohonných 
motorů, ale rovněž pro ostatní motory 
potřebné pro provoz 

 

 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.4.1999 

 Kapitola 8a   

 Platí přechodná ustanovení ke kapitole 8a 
nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu. 
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 KAPITOLA 10   

10.02 bod 2
 písm. a) 

Osvědčení ocelových lan a ostatních lan První lano, které se na plavidlu vyměňuje: 
NV.P., nejpozději 1.1.2008. Druhé a třetí 
lano: 1.1.2013. 

1.4.2003 

10.03 bod 1 Evropská norma Při výměně, nejpozději 1.1.2010 1.4.2002 

 bod 2 Vhodné pro požár třídy A, B a C Při výměně, nejpozději 1.1.2010 1.4.2002 

10.03a Pevné požární soustavy v kajutách, 
kormidelnách a prostorech pro cestující 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2035 

1.4.2002 

10.03b Pevné požární soustavy ve strojovnách, 
kotelnách a strojovnách čerpadel 

1, nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2035 

1.4.2002 

10.04 Uplatnění evropské normy na lodní čluny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.10.2003 

10.05 bod 2 Nafukovací záchranné vesty N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010. Záchranné vesty, které byly na 
plavidle ke dni 30.9.2003, lze používat do 
vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2010. 

1.10.2003 

 KAPITOLA 11   

11.13 Skladování hořlavých kapalin N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.10.2002 

 KAPITOLA 15   

15.01 bod 1 
 písm. c) 

Neuplatňování čl. 8.06 bodu 2 druhé věty N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 písm. d) Neuplatňování čl. 9.14 bodu 3 druhé věty na 
jmenovitá napětí nad 50 V 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
1  
1. Pevné požární soustavy s CO2, které byly instalovány v období mezi 1. lednem 1995 a 31. březnem 2003, jsou i nadále 

povoleny, pokud splňují čl. 10.03 bod 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. března 2002. 
2.  Doporučení Ústřední komise pro plavbu na Rýně vydaná v období mezi 1. lednem 1995 a 31. březnem 2002 k čl. 10.03 

bodu 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. března 2002 jsou i nadále platná.  
3. Čl. 10.03b bod 2 písm. a) platí pouze tehdy, byla-li tato zařízení instalována na plavidlech, jejichž kýl byl položen  po 

1. říjnu 1992. 
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 bod 2 
 písm. b) 

Zákaz naftových kamen s odpařovacími 
hořáky podle článku 13.04 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství   

1.1.2006 

 písm. c) Zákaz topných zařízení na tuhá paliva podle 
článku 13.07 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 písm. e) Zákaz zařízení na zkapalněný plyn podle 
kapitoly 14 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.02 bod 2 Počet a umístění přepážek N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 5 
2. věta 

Rovina zbytkového výtlaku, neexistuje-li 
přepážková paluba 

U osobních lodí, jejichž kýl byl položen před 
1.1.1996, požadavek platí při N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 15 Minimální výška dvojitého dna nebo šířka 
dvojitého boku 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 body 1 až 6 Stabilita v neporušeném stavu N.V.P., a při zvýšení největšího přípustného 
počtu cestujících nejpozději při vystavení 
nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 body 7
 a 8 

Stabilita v narušeném stavu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 9 Status 2 oddělení N.V.P. 1.1.2007 

 body 10 
 až 13 

Stabilita v narušeném stavu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.05 bod 2
 písm. a) 

Počet cestujících, pro nějž byla prokázána 
existence evakuačního prostoru podle 
čl. 15.06 bodu 8 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 písm. b) Počet cestujících, který byl zohledněn při 

výpočtu stability podle článku 15.03 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 bod 1 Místnosti pro cestující na všech palubách 
umístěny před rovinou záďové přepážky 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 2 Skříňky a prostory podle článku 11.13 
určené ke skladování hořlavých kapalin 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 3
 písm. c)  
1. věta 

Světlá výška východů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

2. věta Světlá šířka dveří kajut pro cestující a jiných 
malých místností 

Pro rozměr 0,7 m platí N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 bod 3
 písm. f)  
1. věta 

Velikost nouzových východů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 písm. g) Východy místností určených pro osoby 
s omezenou pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 4
 písm. d) 

Dveře určené pro osoby s omezenou 
pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 5 Požadavky na spojovací chodby N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 6
 písm. b) 

Únikové cesty do evakuačních prostor N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 písm. c) Žádné únikové cesty přes strojovny a 
kuchyně  

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 písm. d) Žádné příčle, žebříky apod. namontované 
v únikových cestách 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 bod 7 Vhodný bezpečnostní naváděcí systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 

obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 8 Požadavky na shromažďovací prostory N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 9 
písm. a) až c), 
písm. e) a 
poslední věta 

Požadavky na schodiště a schodišťová 
odpočívadla v prostorech pro cestující 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 10
 písm. a)  
1. věta 

Zábradlí podle evropské normy 
EN 711:1995 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

2. věta Výška štítnic a zábradlí na palubách 
určených pro osoby s omezenou pohyblivostí

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 písm. b)  
2. věta 

Světlá šířka otvorů používaných obvykle k 
naloďování nebo vyloďování osob s 
omezenou pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 12 Lodní lávky podle evropské normy 
EN 14206:2003 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 13 Dopravní prostory a stěny v dopravních 
prostorech určených pro osoby s omezenou 
pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 14 
1. věta 

Skleněné dveře a stěny v dopravních 
prostorech a okenní tabule 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 15 Požadavky na nástavby nebo jejich střechy 
skládající se zcela z panoramatických tabulí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 16 Systémy pitné vody podle článku 12.05 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 17 
2. věta 

Požadavky na záchody určené pro osoby 
s omezenou pohyblivostí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 bod 18 Větrací soustava v kajutách bez otevíracího 

okna 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Požadavky na pohonný systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2007 

15.08 bod 2 Požadavky na reproduktorové soustavy v 
prostorech pro cestující 

U osobních lodí s LWL méně než 40 m nebo 
pro nejvýše 75 osob toto ustanovení platí při 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 3 Požadavky na poplašný systém U výletních osobních lodí toto ustanovení 
platí při N.V.P., nejpozději při vystavení 
nebo obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 3
 písm. c) 

Poplašný systém umožňující velení plavidla 
upozornit posádku a lodní personál  

U výletních osobních lodí toto ustanovení 
platí při N.V.P., nejpozději při vystavení 
nebo obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 4 Signál výše hladiny vody pro všechna 
vodotěsná oddělení 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 5 Dvě drenážní čerpadla se strojním pohonem N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 6 Pevný drenážní systém podle čl. 8.06 bodu 4 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 bod 7 Otvírání chladíren zevnitř N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 8 Větrací soustava pro systémy dodávající CO2 
v prostorech pod palubou 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 9 Schránky první pomoci N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 
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15.09 bod 1 
věta 1 

Záchranné kruhy N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 2 Osobní záchranné prostředky N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 3 Vhodné prostředky k přesunu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.09 bod 4 Osobní záchranné prostředky podle evropské 
normy EN 395:1998 nebo EN 396:1998 k 
dispozici pro 100 % cestujících 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 Osobní záchranné prostředky pro děti Až do vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2010 se toto zařízení 
považuje za alternativu k osobním 
záchranným prostředkům. 

1.1.2006 

 Záchranné prostředky U osobních lodí, které byly vybaveny 
kolektivními záchrannými prostředky podle 
čl. 15.09 bodu 5 před 1.1.2005, se tyto 
prostředky považují za alternativu k osobním 
záchranným prostředkům. 

U osobních lodí, které byly vybaveny 
kolektivními záchrannými prostředky podle 
čl. 15.09 bodu 6 před 1.1.2005, se tyto 
prostředky považují za alternativu k osobním 
záchranným prostředkům až do vystavení 
nebo obnovení osvědčení Společenství 
po 1.1.2010. 

1.1.2006 

 bod 5
 písm. b) 
 a c) 

Dostatečný prostor k sezení, vztlak nejméně 
750 N 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

 

 písm. f) Stabilní sklon a vhodné držáky N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 písm. i) Vhodné prostředky k evakuaci 
z evakuačních prostor na záchranné vory 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 
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 bod  9 Kontrola záchranných prostředků podle 
pokynů výrobce 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod  10 Lodní člun vybavený motorem a 
světlometem 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod  11 Nosítka N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 Elektrická zařízení  1.1.2006 

15.10 bod  2 Čl. 9.16 bod 3 se vztahuje rovněž na 
průchody a společenské místnosti pro 
cestující 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 bod  3 Přiměřené nouzové osvětlení Nouzové osvětlení při N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2015 

1.1.2006 

 bod  4 Nouzový generátor elektrické energie U výletních osobních lodí s LWL 25 m nebo 
méně platí toto ustanovení při N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2015 

1.1.2006 

 písm. f) Nouzové napájení světlometů podle čl. 10.02 
bodu 2 písm. i) 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 písm. i) Nouzové napájení výtahů a zdvihacích 
zařízení podle čl. 15.06 bodu 9 druhé věty 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 bod  6 Požadavky na nouzový generátor elektrické 
energie: 

 1.1.2006 

 - dělící stěny podle čl. 15.11 bodu 2 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 - uložení kabelů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 - nouzový generátor elektrické energie 
nad rovinou zbytkového výtlaku 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11 Požární ochrana  1.1.2007 

 bod 1 Vhodnost materiálů a konstrukčních prvků z 
hlediska požární ochrany 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.11 bod 2 Provedení dělících stěn N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 3 Barvy, laky a jiné výrobky k ošetření 
povrchů a palubní krytiny v místnostech 
kromě strojoven a skladovacích prostor musí 
zpomalovat hoření 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 bod 4 Stropy a obložení stěn ve společenských 
prostorech zhotoveny z ohnivzdorných 
materiálů 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 5 Nábytek a vybavení v shromažďovacích 
prostorech vyrobeny z ohnivzdorných 
materiálů 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 6 Zkoušky podle kodexu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 7 Izolační materiály ve společenských 
prostorech 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 8 
písm. a), b), c) 
2. věta a d) 

Požadavky na dveře v dělících stěnách N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 9 Stěny Na kajutových osobních lodích bez 
sprinklerové požární soustavy s tlakovou 
vodou konce stěn mezi kajutami: N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

1.1.2006 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf 279 
PŘÍLOHA II DG C III   CS 

 
 bod 10 Dělící stěny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 

obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 12 
věta 2 

Schody zhotovené z oceli nebo jiného 
rovnocenně ohnivzdorného materiálu 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 13 Uzavření vnitřních schodů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 14 Větrací soustavy a soustavy přívodu vzduchu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 15 Větrací soustavy v kuchyních a sporáky s 
odsávači par 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 16 Ovládací stanoviště, schodišťové šachty, 
shromažďovací prostory a systémy odvádění 
kouře 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 17 Systém požárního poplachu U výletních osobních lodí: N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2010 

1.1.2006 

 

15.12 bod 1 Přenosné hasící přístroje Hasící přístroje a hasící roušky v kuchyních, 
kadeřnických salónech a parfumeriích: 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 2 Soustava hydrantů 2. požární čerpadlo: N.V.P., nejpozději při 
vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 4 Ventily hydrantů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 

 bod 5 Osově připojený naviják N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

1.1.2006 
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 bod 6 Materiály, ochrana před poruchou N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 

obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 7 Nutnost zamezit zamrznutí potrubí a 
hydrantů 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 8 
 písm. b) 

Nezávislé fungování požárních čerpadel N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 písm. d) Instalace požárních čerpadel N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 9 Požární soustava ve strojovnách N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 bod 9 Požární soustava ve strojovnách z oceli nebo 
s rovnocennými vlastnostmi  

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045. Přechodné období neplatí pro 
osobní lodě, jejichž kýl byl položen po 
31.12.1995, jejichž trup je ze dřeva, hliníku 
nebo plastu a jejichž strojovny nejsou 
zhotoveny z materiálu podle čl. 3.04 bodů 3 
a 4. 

1.1.2006 

15.13 Zajištění bezpečnosti U výletních osobních lodí: N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

1.1.2006 

15.14 bod 1 Zařízení k shromažďování a odstraňování 
odpadních vod 

U kajutových osobních lodí s nejvýše 
50 lůžky a u výletních osobních lodí: N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po 1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 2 Požadavky na sběrné nádrže na odpadní 
vody 

U kajutových osobních lodí s nejvýše 
50 lůžky a u výletních osobních lodí s 
nejvýše 50 cestujícími: N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po 1.1.2045 

1.1.2006 
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15.15 Výjimky u některých osobních lodí  1.1.2006 

 bod 1 Stabilita v narušeném stavu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 bod 4 (Ponechán volný)   

 bod 5 Vybavení lodním člunem, plošinou nebo 
rovnocenným zařízením 

U osobních lodí s nejvyšším přípustným 
počtem cestujících 250 nebo s 50 lůžky: 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 bod 6 Vybavení lodním člunem, plošinou nebo 
rovnocenným zařízením 

U osobních lodí s nejvyšším přípustným 
počtem cestujících 250 nebo s 50 lůžky: 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.15 bod 9 
 písm. a) 

Poplašné systémy u zařízení na zkapalněný 
plyn 

N.V.P., nejpozději při obnovení osvědčení 
podle článku 14.15 

1.1.2006 

 písm. b) Kolektivní záchranné prostředky podle 
čl. 15.09 bodu 5 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 

Článek 24.07 

(Ponechán volný) 
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KAPITOLA 24a 

 
D O D A T EČN Á  PŘE C H O D N Á  U S T A N O V E N Í  P R O  P L A V I D L A ,  

K T E R Á  N E J S O U  P R O V O Z O V A N Á  N A  V N I T R O Z E M S K Ý C H  V O D N Í C H  
C E S T Á C H  V  Z Ó NĚ  R  

 

Článek 24a.01 

Uplatňování přechodných ustanovení na plavidla, která jsou již v provozu, 
 a platnost předchozích osvědčení Společenství 

1. Níže uvedená ustanovení se vztahují 

a) na plavidla, pro něž bylo osvědčení Společenství vystaveno poprvé před ...*, a 

b) na plavidla, která získala jiné povolení k přepravě před ...*, 

pokud nejsou provozována na vnitrozemských vodních cestách v zóně R. 

2. Je nutno prokázat, že tato plavidla splňují ustanovení kapitol 1 až 13 přílohy II 
směrnice 82/714/EHS ke dni, k němuž bylo uděleno lodní osvědčení nebo jiné povolení k 
přepravě. 

3. Osvědčení Společenství, která byla udělena před ...*, jsou platná až do dne uplynutí platnosti 
uvedeného v osvědčení. Nadále platí čl. 2.09 bod 2. 

Článek 24a.02 

Výjimky pro plavidla, která jsou již v provozu 

1. Aniž jsou dotčeny články 24a.03 a 24a.04, musí být plavidla, která nejsou plně v souladu s 
touto směrnicí, upravena tak, aby byla v souladu s ustanoveními, která vstoupí v platnost po 
jejich prvním vystavení osvědčení Společenství nebo jiné přepravní licence v souladu s 
přechodnými ustanoveními níže uvedenými v tabulce. 

                                                 
* Úř. věst.: Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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2. V tabulce se výrazem: 

- „N.V.P.“ rozumí, že se požadavek nevztahuje na plavidla, která jsou již v provozu, nejsou-
li dotyčné části měněny nebo přestavovány, tj. ustanovení se vztahuje pouze na nové lodě a 
na výměnu nebo přestavbu dotyčných částí nebo prostor. Jsou-li stávající části 
nahrazovány náhradními součástmi se stejnou technologií nebo stejného typu, 
nepředstavuje to výměnu („V“) ve smyslu přechodných ustanovení; 

- „vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství“ rozumí, že tento požadavek musí být 
splněn v době vystavení nebo obnovení osvědčení po ...*. Pokud platnost osvědčení uplyne 
v období mezi ...* a jedním dnem před ...**, je tento požadavek závazný teprve od ...**. 

 
Článek a bod OBSAH LHŮTA A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 bod 1 
písm. a) 

Umístění kolizní přepážky N.V.P. , nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

3.03 bod 2 Bezpečnostní zařízení v obytných prostorech N.V.P. , nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...**** 

3.03 bod 2 Bezpečnostní zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...***** 

3.03 bod 4 Plynotěsné oddělení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...**** 

3.03 bod 5,  
2. odst. 

Kontrola dveří v záďových přepážkách  N.V.P. , nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...**** 

3.03 bod 7 Přídě s výklenky pro kotvy N.V.P. , nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

3.04 bod 3,  
2. věta 

Izolace ve strojovnách N.R.C, nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 3.04 bod 3,  
3. a 4. věta 

Otvory a uzavírací zařízení N.R.C, nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

                                                 
* Úř. věst.: Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: Tři roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
***  Úř. věst.: 43 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
****  Úř. věst.: 18 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
*****  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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 3.04 bod 6 Východy z prostor považovaných za strojovny v 

důsledku změny přílohy II směrnicí 2005/…/ES  
N.V.P. , nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ... * 

 KAPITOLA 4  

4.04 Nákladové značky N.V.P. , nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ... ** 

 KAPITOLA 5  

5.06 bod 1,  
1. věta 

Stanovená (dopředná) rychlost N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 KAPITOLA 6  

6.01 bod 1 Manévrovatelnost podle kapitoly 5 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 3 Stálé naklánění a okolní teploty N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

6.01 bod 7 Zhotovení otvorů pro kormidelní pně N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

6.02 bod 2 Jediný úkon k uvedení druhé pohonné jednotky do 
provozu 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 3 Manévrovatelnost podle kapitoly 5 zajištěná druhou 
pohonnou jednotkou / ručním ovládáním 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

6.03 bod 1 Připojení jiných spotřebičů na hydraulickou 
pohonnou jednotku kormidelního stroje 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 2 Samostatné hydraulické nádrže N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

6.05 bod 1 Automatické odpojení ručního pohonu  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

6.06 bod 1 Dva nezávislé ovládací systémy N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

6.07 bod 2
 písm. a) 

Kontrolní zařízení pro výši hladiny hydraulické 
nádrže a provozní tlak 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 písm. e) Kontrola vyrovnávacích systémů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

6.08  bod 1 Požadavky na elektrické zařízení podle článku 9.19 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

                                                 
*  Úř. věst.: 43 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 18 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
***  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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 KAPITOLA 7  

7.02 body 2 až 7 Neomezený výhled z kormidelny kromě těchto bodů: N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

7.02 bod 3 
 2. odst. 

Neomezený výhled kormidelníka ve směru pohledu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 5 Minimální světelná propustnost skel N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

7.03 bod 7 Vypnutí poplašných signálů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 8 Automatické přepnutí na jiný zdroj napájení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

7.04 bod 1 Ovládání hlavních motorů a kormidelních zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

7.04 bod 2 Ovládání hlavních motorů Pokud kormidelna byla uspořádána k řízení plavidla 
jednou osobou s pomocí radaru: N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po ...*, lze-li směru pohybu dosáhnout přímo; 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** pro ostatní motory 

7.09 Poplašný systém N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

 1. odst. Spouštěcí kormidelny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 
Bez automatického zatahování: N.V.P., nejpozději 
při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství 
po ...* 

 2. a 3. odst.  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

                                                 
*  Úř. věst.: 43 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
***  Úř. věst.: 18 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf 286 
PŘÍLOHA II DG C III   CS 

 
  KAPITOLA 8  

8.01 bod 3 Pouze spalovací motory fungující na palivo s bodem 
vzplanutím vyšším než 55°C 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

8.02 bod 1 Zabezpečení motorů před náhodným spuštěním  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 4 Ochrana částí motoru N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

8.03 bod 2 Kontrolní zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 3 Automatická ochrana proti zvýšení otáček N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 5 Zhotovení otvorů pro hřídele N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

8.05 bod 1 Ocelové nádrže na kapalná paliva N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

8.05 bod 2 Automatické zavírání ventilů nádrží N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 3 Žádné palivové nádrže před kolizní přepážkou N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 4 Žádné palivové nádrže a armatury umístěné přímo 
nad motory nebo výfukovým potrubím 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...**. Do té doby musí 
bezpečné odvádění paliva zajistit vhodné zařízení. 

 bod 6 
 věty 3
 až 5 

Instalace a rozměry odvětrávacího potrubí a 
spojovacího potrubí 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ....** 

 bod 7 Uzavírací zařízení, které lze obsluhovat z paluby N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 9 
1. věta 

Měřicí zařízení čitelná až po nejvyšší hladinu plnění 
nádrže 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 13 Kontrola výše hladiny nejen u hlavních motorů, ale 
také u motorů potřebných pro bezpečný provoz 
plavidla 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

                                                 
*  Úř. věst.: 23 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 18 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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8.06 Skladování mazacího oleje, potrubí a příslušenství N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 

osvědčení Společenství po ...* 

8.07 Skladování olejů používaných v soustavách přenosu 
sil a v  ovládacích, pohonných a topných soustavách, 
potrubí a příslušenství 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

8.08 bod 8 Jednoduché uzavírací zařízení nedostatečné pro 
připojení prostor vybavených jako zátěžové na 
drenážní čerpadla pro úložné prostory schopné 
pojmout zátěž 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

8.08 bod 9 Měřící zařízení pro sběrné prostory úložných prostor N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

8.09 bod 2 Zařízení k shromažďování zaolejované vody a 
použitého oleje 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

8.10 bod 3 Mezní hodnota emisí 65 dB(A) pro plavidla v klidu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

   

   

 KAPITOLA 9  

9.01 bod 1 
2. věta 

Potřebné doklady, které je nutno předložit subjektu 
pověřenému prohlídkami 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

9.01 bod 2 
2. odrážka 

Schémata zapojení pro hlavní, nouzový a distribuční 
rozvaděč, která se musí uchovávat na plavidle 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 3 Okolní teplota a teplota na plavidle N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

9.02 body 1 
 až 3  

Systémy napájení elektrickou energií N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

9.03 Ochrana před dotekem, vniknutím pevných těles a 
průsakem vody 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

9.05 bod 4 Průřez uzemňovacích vodičů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

                                                 
*  Úř. věst.: 43 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 18 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
***  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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9.11 bod 4 Účinné větrání, jsou-li akumulátory instalovány 

v uzavřených prostorech, skříňkách nebo bednách 
N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

9.12 Spínací zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

9.12 bod 3 
 písm. b) 

Detektor zemního spojení vydávající vizuální i 
zvukový výstražný signál 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

9.13 Nouzové jističe N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

9.14 Montážní příslušenství  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

9.14 bod 3 
2. věta 

Zákaz jednopólových spínačů v prádelnách, 
koupelnách, umývárnách a jiných vlhkých 
místnostech 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

9.15 bod 2 Minimální průřez kabelu 1,5 mm² N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 10 Kabely připojené ke spouštěcím kormidelnám N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

9.16 bod 3 
2. věta 

Druhý obvod N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

9.19 Výstražné a bezpečnostní systémy pro mechanická 
zařízení 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

9.20 Elektronické zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

9.21 Elektromagnetická kompatibilita 
 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

                                                 
*  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 18 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
***  Úř. věst.: 43 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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 KAPITOLA 10  

10.01 Kotevní zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

10.02 bod 2 

 písm. a) 

Osvědčení pro uvazovací a jiná lana První lano, které se na plavidlu vyměňuje: N.V.P., 
nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení 
Společenství po ...* 

Druhé a třetí lano: ...** 

10.03 bod 1 Evropská norma Při výměně, nejpozději ...* 

 bod 2 Vhodnost pro požáry třídy A, B a C Při výměně, nejpozději ...* 

 bod 4 Vztah mezi obsahem CO2 a velikostí prostoru Při výměně, nejpozději ...* 

10.03a Pevné požární soustavy v obytných prostorech, 
kormidelnách a prostorech pro cestující 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

10.03b Pevné požární soustavy ve strojovnách, kotelnách a 
strojovnách čerpadel 

Požární soustavy s CO2 instalované před 
1. říjnem 1985 lze používat do vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po ...***, pokud 
splňují požadavky článku 13.03 přílohy II směrnice 
82/714/EHS. 

10.04 Uplatňování evropské normy na lodní čluny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

10.05 bod 2 Nafukovací záchranné vesty N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

Záchranné vesty, které byly na plavidle před ...****, 
lze používat do obnovení osvědčení Společenství po 
...* 

                                                 
*  Úř. věst.: 18 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 23 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
***  Úř. věst.: 43 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
****  Úř. věst.: Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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 KAPITOLA 11  

11.02 bod 4 Zařízení na vnějších okrajích palub a pracoviště N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

11.04 Boční paluby 1 První obnovení osvědčení po ...**, jsou-li širší než 
7,30 m 

11.05 bod 1 Přístup na pracoviště N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

body 2 a 3 Dveře, vchody, východy a průchody s rozdílem ve 
výšce podlah více než 0,50 m 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

 bod 4 Schody na pracovištích, která jsou trvale obsazena N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

11.06 bod 2 Východy a nouzové východy N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

11.07 bod 1 
2. věta 

Žebříky, stupadla a podobná zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 body 2 
 a 3 

 N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

11.10 Kryty jícnů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

11.11 Navijáky N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...*** 

11.12 body 2 
 až 6 a 8
 až 10 

Jeřáby: štítek výrobce, nejvyšší přípustné zatížení, 
ochranná zařízení, zkouška pomocí výpočtu, 
prohlídka odborníky, osvědčení na plavidle 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

11.13 Skladování hořlavých kapalin N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

                                                 
*  Úř. věst.: 23 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
1  
 Ustanovení se vztahuje na plavidla, jejichž kýl byl položen dva roky po dni vstupu této 

směrnice v platnost, a na plavidla v provozu s touto podmínkou: 
Požadavky článku 11.04 musí být splněny při obnově celého úložného prostoru. 
Pokud se přestavba, kterou se mění světlá šířka boční paluby, vztahuje na celou délku bočních 
palub, 
a)  usí být dodržen článek 11.04, má-li se světlá šířka boční paluby snížit do výšky 0,90 m 

nebo má-li se snížit světlá šířka nad touto výškou, 
b) světlá šířka boční paluby před přestavbou až do výšky 0,90 m nebo světlá šířka nad 

touto výškou nesmí být nižší než rozměry uvedené v článku 11.04. 
**  Úř. věst.: 43 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
***  Úř. věst.: 18 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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 KAPITOLA 12  

12.01 bod 1 Obytné prostory pro osoby, které se obvykle 
nacházejí na plavidle 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

12.02 bod 3 Umístění podlah N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 4 Obytné a spací místnosti N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

12.02 bod 5 Hluk a vibrace v obytných prostorech N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 bod 6 Světlá výška v obytných prostorech N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 8 Volná podlahová plocha společenských místností N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 9 Krychlový obsah místností N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 10 Objem vzduchu na osobu N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 11 Velikost dveří N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 12 
 písm. a)
 a b) 

Uspořádání schodů N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 13 Potrubí vedoucí nebezpečné plyny nebo kapaliny N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

12.03 Sociální zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

12.04 Kuchyně N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

12.05 Pitná voda N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství 

12.06 Topení a větrání N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

12.07 bod 1 
2. věta 

Ostatní zařízení v obytných prostorech N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

                                                 
*  Úř. věst.: 43 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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 KAPITOLA 15  

 Osobní lodě Viz článek 8 směrnice 

 KAPITOLA 15a  

 Osobní plachetní lodě Viz článek 8 směrnice 

 KAPITOLA 16  

16.01 bod 2 Speciální navijáky nebo rovnocenné spojovací 
zařízení 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 bod 3 
poslední věta  

Požadavky na pohonné jednotky N.V.P. , nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...* 

 KAPITOLA 17  

 Plovoucí stroje Viz článek 8 směrnice 

 KAPITOLA 21  

 Rekreační plavidla Viz článek 8 směrnice 

 KAPITOLA 22b  

22b.03 Druhá, nezávislá pohonná jednotka kormidelního 
stroje 

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení 
osvědčení Společenství po ...** 

 

                                                 
*  Úř. věst.: 43 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 24a.03 

Výjimky pro plavidla, jejichž kýl byl položen před 1. lednem 1985 

1. Kromě článku 24a.02 jsou plavidla, jejichž kýl byl položen před 1. lednem 1985, osvobozena 
rovněž od níže uvedených ustanovení za podmínek popsaných ve sloupci 3 tabulky, je-li 
bezpečnost plavidla a jeho posádky zajištěna jiným vhodným způsobem: 

2. V tabulce se výrazem: 

- „N.V.P.“ rozumí, že se požadavek nevztahuje na plavidla, která jsou již v provozu, nejsou-
li dotyčné části měněny nebo přestavovány, tj. ustanovení se vztahuje pouze na nové lodě a 
na vyměňované součásti nebo přestavované prostory. Jsou-li stávající části nahrazovány 
náhradními součástmi se stejnou technologií nebo stejného typu, nepředstavuje to výměnu 
(„V“) ve smyslu přechodných ustanovení; 

- „vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství“ rozumí, že tento požadavek musí být 
splněn v době vystavení nebo obnovení osvědčení po ...*. Pokud platnost osvědčení uplyne 
v období mezi ...* a jedním dnem před ...**, je tento požadavek závazný teprve od ...**. 

 
Článek a bod OBSAH LHŮTA A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 bod 1 Vodotěsné kolizní přepážky N.V.P. 

3.03 bod  2 Obytné prostory, bezpečnostní zařízení N.V.P. 

3.03 bod 5 Otvory ve vodotěsných přepážkách N.V.P. 

3.04 bod 2 Společné plochy nádrží N.V.P. 

3.04 bod 7 Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku 
ve strojovnách 

N.V.P. 

                                                 
*  Úř. věst.: Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
**  Úř. věst.: Tři roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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 KAPITOLA 4  

4.01 Bezpečnostní vzdálenost  N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po ...* 

4.02 Volný bok N.V.P. 

 KAPITOLA 6  

6.01 bod 3 Požadavky na kormidelní zařízení N.V.P. 

 KAPITOLA 7  

7.01 bod 2 Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku 
v kormidelně 

N.V.P. 

7.05 bod 2 Kontrola navigačních světel N.V.P. 

7.12 Spouštěcí kormidelny 

 

N.V.P. 

 KAPITOLA 8  

8.01 bod 3 Zákaz některých kapalných paliv N.V.P. 

8.04 Výfukový systém motoru N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství 

8.05 bod 13 Poplašné zařízení pro výši hladiny paliva N.V.P. 

8.08 bod 2 Vybavení drenážními čerpadly N.V.P. 

8.08 body 3 
a 4 

Průměr a minimální výkon drenážních 
čerpadel 

N.V.P. 

8.08 bod 5 Samonasávací drenážní čerpadla N.V.P. 

8.08 bod  6 Vybavení sacími koši N.V.P. 

8.08 bod 7 Automaticky uzavíratelná armatura pro 
záďové oddělení 

N.V.P. 

8.10 bod 2 Hluk, který vydává plavidlo N.V.P. 

 KAPITOLA 9  

9.01 bod 2 Osvědčení pro elektrická zařízení N.V.P. 

9.01 bod 3 Instalace elektrického zařízení N.V.P. 

                                                 
*  Úř. věst.: 13 let po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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9.06 Nejvyšší přípustná napětí N.V.P. 

9.10 Generátory a motory N.V.P. 

9.11 bod 2 Akumulátory N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po ...* 

9.12 bod 2 Spínače, ochranná zařízení N.V.P., nejpozději při vystavení nebo 
obnovení osvědčení Společenství po ...* 

9.14 bod 3 Současné přepínání N.V.P. 

9.15 Kabely N.V.P. 

9.16 bod 3 Osvětlení strojoven N.V.P. 

9.17 bod 1 Rozvaděče pro navigační světla N.V.P. 

9.17 bod 2  Napájení navigačních světel  N.V.P. 

 KAPITOLA 10  

10.01 bod 9 Kotevní navijáky N.V.P. 

10.04 bod 1 Lodní čluny podle normy N.V.P. 

10.05 bod 1 Záchranné kruhy podle normy N.V.P. 

10.05 bod 2 Záchranné vesty podle normy N.V.P. 

 KAPITOLA 11  

11.11 bod 2 Bezpečnost navijáků N.V.P. 

 KAPITOLA 12  

12.02 bod 13 Potrubí vedoucí nebezpečné plyny nebo 
kapaliny 

N.V.P. 

 

Článek 24a.04 

Ostatní odchylky 

Je-li z praktického hlediska obtížné uplatňovat ustanovení této kapitoly po uplynutí přechodných 
ustanovení nebo je-li jejich uplatňování spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady, může subjekt 
pověřený prohlídkami povolit odchylky od těchto ustanovení s výhradou doporučení výboru. Tyto 
odchylky se musí zapsat do osvědčení Společenství. 

                                                 
*  Úř. věst.: 23 roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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Dodatek I 

 
B E Z P EČN O S T N Í  Z N AČK Y  

 

Obrázek 1 

Nepovolaným vstup zakázán 

 

 

Barva: červená / bílá / černá 

Obrázek 2 

Zákaz ohně, otevřeného 
plamene a kouření 

 

Barva: červená / bílá / černá 

Obrázek 3 

Hasící přístroj 

 

Barva: červená / bílá 
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Obrázek 4 

Upozornění na všeobecné 
nebezpečí 

 

Barva: černá / žlutá 

Obrázek 5 

Požární hadice 

 

Barva: červená / bílá 

Obrázek 6 

Požární soustava 

 

Barva: červená / bílá 

Obrázek 7 

Použijte ochranné 
protihlukové prostředky 

 

Barva: modrá / bílá 
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Obrázek 8 

Schránka první pomoci 

 

Barva: zelená / bílá 

 

Skutečně použité symboly se mohou mírně lišit od grafických znázornění v tomto dodatku nebo být 
podrobnější, pokud se nezmění jejich význam a rozdíly a změny nesmí vést k jejich 
nesrozumitelnosti. 
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Dodatek II 

 
SPRÁVNÍ POKYNY 

Č. 1: Požadavky týkající se schopnosti úhybných manévrů a otáčení. 

Č. 2: Požadavky týkající se stanovené nejvyšší rychlosti, schopnosti zastavení a schopnosti 
plavby vzad.  

Č. 3: Požadavky na spojovací systémy a spojovací zařízení u tlačných remorkérů a tlačených 
plavidel v pevně svázaných sestavách. 

Č. 4: Měření hluku. 

Č. 5: Zvláštní kotvy se sníženou hmotností. 

Č. 6: Pevnost vodotěsných lodních oken. 

Č. 7: Požadavky na sprinklerové požární soustavy s tlakovou vodou. 

Č. 8: Vystavování lodního osvědčení. 

Č. 9: Palivové nádrže na plovoucích zařízeních. 

Č. 10: Minimální tloušťka lodního trupu u nákladních člunů. 

Č. 11: Zařízení na shromažďování použitého oleje. 

Č. 12: Pohyb plavidla vlastním pohonem. 

Č. 13: Vhodný systém požárního poplachu. 

Č. 14:  Důkaz o plovatelnosti, sklonu a stabilitě samostatných částí plavidla. 

Č. 15:  Vybavení plavidel, která mají být provozována s minimální posádkou. 

Č. 16: Elektrické kabely. 

Č. 17: Výhled z kormidelny. 
 

 

_______________________
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PŘÍLOHA III 

Oblasti, v nichž lze stanovit dodatečné technické požadavky  
na plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách v zónách 1 a 2 

Případné dodatečné technické požadavky, které členský stát přijme podle čl. 5 odst. 1 této směrnice 

na plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách v zóně 1 nebo 2 na území tohoto 

členského státu, jsou omezeny na tyto oblasti: 

 

1. Definice 

 

- Nezbytné pro pochopení dodatečných požadavků 

 

2. Stabilita 

 

- Zesílení konstrukce 

- Osvědčení nebo potvrzení uznané klasifikační společnosti 

 

3. Bezpečnostní vzdálenost a volný bok 

 

- Volný bok 

- Bezpečnostní vzdálenost 
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4. Vodotěsnost otvorů v lodním trupu a nástaveb 

 

- Nástavby 

- Dveře 

- Okna a světlíky 

- Jícny podpalubí 

- Ostatní otvory (větrací soustava, výfuková potrubí atd.) 

 

5. Výstroj plavidla 

 

- Kotvy a kotevní řetězy 

- Navigační světla 

- Zvukové signály 

- Kompas 

- Radar 

- Vysílače a přijímače 

- Záchranné prostředky 

- Dostupnost plavebních map 

 

6. Dodatečná ustanovení pro osobní lodě 

 

- Stabilita (síla větru, kritéria) 

- Záchranné prostředky 

- Volný bok 

- Bezpečnostní vzdálenost 

- Výhled z kormidelny 
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7. Sestavy plavidel a kontejnerová doprava 

 

- Spojení tlačného remorkéru a tlačného člunu 

- Stabilita plavidel nebo tlačných člunů převážejících kontejnery 

 

 

________________________ 
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PŘÍLOHA IV 

Oblasti, v nichž lze snížit technické požadavky  
na plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách v zónách 3 a 4 

Případná snížení technických požadavků, které povolí členský stát podle čl. 5 odst. 7 této směrnice 

na plavidla provozovaná výlučně na vnitrozemských vodních cestách v zóně 3 nebo 4 na území 

tohoto členského státu, jsou omezena na tyto oblasti: 

 

Zóna 3 

- Kotevní zařízení, včetně délky kotevních řetězů 

- Rychlost (dopředná) 

- Kolektivní záchranné prostředky 

- Status 2 oddělení 

- Výhled z kormidelny 

 

Zóna 4 

- Kotevní zařízení, včetně délky kotevních řetězů 

- Rychlost (dopředná) 

- Záchranné prostředky 

- Status 2 oddělení 

- Výhled z kormidelny 

- Druhý, nezávislý pohonný systém 

 

 

_______________________ 
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PŘÍLOHA V 

VZORY OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY 

Část I 

VZOR OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY 

 
OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY 

(Vyhrazeno pro státní znak) 
NÁZEV STÁTU 

 OSVĚDČENÍ č. ............................................................................................... 

 Místo, datum 

  ....................................................................  

 Subjekt pověřený prohlídkami 

   ...............................................................  

 
 Razítko 

   

   ...............................................................  
 (Podpis) 
Poznámky: 
Na základě tohoto osvědčení lze plavidlo používat k plavbě pouze tehdy, nachází-li se ve stavu popsaném v osvědčení. 

V případě podstatných úprav nebo oprav musí plavidlo před novou plavbou podstoupit zvláštní prohlídku. 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce musí oznámit subjektu pověřenému prohlídkami změnu názvu plavidla, změnu 
jeho vlastníka, případné nové cejchování a změny úředního čísla, rejstříkového čísla nebo domovského přístavu a předložit osvědčení 
Společenství plavidla vnitrozemské plavby subjektu pověřenému prohlídkami, aby do něho změny zapsal. 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf  2 
PŘÍLOHA V DG C III  CS 

Osvědčení č.  ..............  subjektu pověřeného prohlídkami .....................  
 1. Jméno plavidla 

 
 2. Druh plavidla  3. Úřední číslo 

 4. Jméno a adresa vlastníka 
 

 5. Místo registrace a rejstříkové číslo 
 

 6. Domovský přístav 

 7. Rok stavby 
 

 8. Název a adresa loděnice 

 9.  Toto osvědčení nahrazuje osvědčení č. ...............................................  vystavené dne ........................  subjektem 
pověřeným prohlídkami ...........................................  
 

 10.  Výše uvedené plavidlo 

 v návaznosti na prohlídku provedenou dne*)   ................................................................ 

 na základě předložení osvědčení vystaveného dne *)  .............  
 uznanou klasifikační společností ..................................................................................  

  je uznáno jako způsobilé k provozu 

 –  na vodních cestách Společenství v zóně (zónách) *) 
.......................................................................................................................................................................................... 

  na vodních cestách v zóně (zónách) *) 
 ......................................................................................................................................................................................... 

  v .....(názvy států*))  .................................................. .................................................................................................. 
  kromě:............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

-na těchto vodních cestách v:...(název státu*))................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 při největším přípustném ponoru a s níže uvedeným vybavením. 
 

 11. Toto osvědčení platí do..............................................................  
 

 *) 

 

 

 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 
 Nový text: .......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 
 Místo a datum vystavení ..........................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ................................................................................  
  Razítko 

   ............................................................
   (Podpis) 
_______________________ 
 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 12.  Číslo osvědčení (1), úřední číslo (2), rejstříkové číslo (3) a číslo cejchovního průkazu (4) jsou i s odpovídajícími značkami 

(stupnicemi) vyznačeny na plavidle na těchto místech  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  Největší přípustný ponor je označen na obou stranách plavidla 

 - dvěma - ......................................... – nákladovými značkami*). 

 - horními cejchovacími destičkami*). 

 Jsou provedeny dvě ponorové stupnice*). 
Zadní cejchovací stupnice slouží jako ponorové stupnice: za tímto účelem byly doplněny čísly označujícími ponor*). 
 

 14. Aniž jsou dotčena omezení*)  uvedená v bodech 15 a 52, plavidlo je způsobilé 

1. tlačit*)   4. být vedeno v bočně svázané sestavě*)  
1.1 v pevné sestavě*)   5. vléci*)  
1.2 s řízeným kloubovým spojením*)   5.1 plavidla bez vlastního pohonu*)  
2. být tlačeno*)   5.2 motorové lodě*)   
2.1 v pevné sestavě*)   5.3 pouze proti proudu*)  
2.2 v čele pevné sestavy*)   6. být vlečeno*)  
2.3 s řízeným kloubovým spojením*)   6.1 jako motorová loď*)  
3. vést bočně svázanou sestavu*)  6.2 jako plavidlo bez vlastního pohonu *)  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 

 Nový text: .......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 

 Místo a datum vystavení ..........................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 

   ................................................................................  

  Razítko 

   ............................................................
   (Podpis) 

_______________________ 

 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 15.  Povolené tvary sestav 

1. Plavidlo je schváleno k vedení sestav těchto tvarů: 

 Obr. 
sestavy 

Omezení vyplývající z kapitol 5 a 16 

  Max. rozměry Směr plavby a stav naložení Max. ponořená   
  m PROTI PROUDU PO PROUDU plocha v m² Poznámky  
 Č. délka šířka naložená t prázdná naložená t prázdná proti proudu po proudu   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

Vysvětlivky symbolů 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Jiné sestavy: 

o. Stb. 

tlačný remorkér plavidlo s vlastním 
h

tlačný člun  
 2. Spojení:  
 Druh spojení: ......................................................  Počet spojení na jedné straně: ......................................  
 Počet spojovacích lan: ........................................  Délka každého spojovacího lana: .................................  
 Pevnost podélného spojení: ......... kN..................  Počet ovinutí lana: .......................................................... 
 Pevnost spojovacího lana:............ kN ................ 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 
 Nový text: .......................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 
 Místo a datum vystavení ..........................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ................................................................................  
  Razítko 

   ............................................................  
    (Podpis) 
_______________________ 
 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ......................................... subjektu pověřeného prohlídkami ................................. 
 16.  Cejchovní průkaz č. ....................  Cejchovní orgán ................................. Datum.... .......... 

  

17a. 

17b. 
 Největší délka. m
 Délka L m
 

 18a. Největší šířka       m
 18b. Šířka B       m
 

 19. Největší ponor m  20. Volný bok cm 
 
  

 21.  Nosnost/Výtlak*)  
     t/m3*) 

 22. Počet cestujících:  23. Počet lůžek pro cestující: 
 

 24.  Počet vodotěsných oddílů 
      

 25. Počet podpalubních nákladových 
prostorů 

 26. Druh krytů jícnů  
 

 27.  Počet hlavních pohonných motorů 
 
 

 28. Celkový výkon hlavního pohonného 
zařízení 
     kW  

 29. Počet hlavních propelerů 
 

 30.  Počet navijáků příďových kotev  31. Počet navijáků záďových kotev 

 z toho .............. se strojním pohonem  z toho .............. se strojním pohonem 

 32.  Počet vlečných háků 
 

 33. Počet vlečných navijáků 

z toho .............. se strojním pohonem 

 34.  Kormidelní stroj     

  Počet kormidelních 
ploutví na hlavním 
kormidle 

 Pohon hlavního kormidla  
 

 - ruční *)   
 - elektrický *) 

 - elektrický/hydraulický*)   
 - hydraulický*)  

  Jiná zařízení: ano/ne*)     Typ: 
  

  Kormidlo chodu zpět: 
 ano/ne*)    

 Pohon kormidla chodu zpět:  - ruční *)   
 - elektrický *) 

 - elektrický/hydraulický*)   
 - hydraulický*) 

  Kormidelní stroj na přídi
 ano/ne*) 

 - příďové kormidlo*)  
 - boční pohon přídě*)   
 - jiné zařízení*) 

 - Dálkové ovládání 
  ano/ne*)  

 Dálkové uvedení do chodu 
 ano/ne*) 

 35.  Drenážní soustava 
Celkový vypočtený Počet čerpadel  Čerpací výkon Počet ručních  
výkon se strojním pohonem  čerpadel 

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 

 Nový text: .......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 

 Místo a datum vystavení ..........................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 

   ................................................................................

  Razítko 

   ............................................................
   (Podpis) 

_______________________ 

 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 36.  Počet a umístění uzávěrů uvedených v čl. 8.08 bodech 10 a 11 

 

 

 

 

 

 

 37.  Kotvy    

  Počet kotev na přídi  Celková hmotnost kotev na 
přídi  

 Počet kotev na zádi  Celková hmotnost kotev na 
zádi  

  .....................................   ........................................  kg   .......................................   .......................................  kg 

 38.  Kotevní řetězy    

  Počet kotevních řetězů na 
přídi 

 Délka každého řetězu 
  

 Pevnost každého řetězu   

  .....................................  ........................................  m  .......................................  kN   

  Počet kotevních řetězů na 
zádi 

 Délka každého řetězu 
  

 Pevnost každého řetězu   

  .....................................  ........................................  m  .......................................  kN   

 39.  Uvazovací lana    

  1. lano ................... m dlouhé s pevností  ............................................................................. kN   

  2. lano ................... m dlouhé s pevností  ............................................................................. kN   

  3. lano .....................m dlouhé s pevností  ............................................................................ kN   

 40.  Vlečná lana  

  ..........  s délkou  ..................................... m a pevností ...................................................... kN   

  ..........  s délkou  ...................................... m a pevností ...................................................... kN   

 41.  Vizuální a zvukové signály 
Na plavidle se nacházejí světla, vlajky, balóny, plováky a zvuková výstražná zařízení používaná k signalizaci a vydávání 
vizuálních a zvukových signálů stanovených plavebními předpisy platnými v členských státech a rovněž nezávislá nouzová 
kotevní světla předepsaná plavebními předpisy platnými v členských státech. 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 
 Nový text: .................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 
 Místo a datum vystavení................................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 
   .....................................................................................
  Razítko 
   .....................................................................................
   (Podpis) 
_______________________ 
 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č. .......................   subjektu pověřeného prohlídkami ....................   
 42.  Jiné vybavení 

Vrhací lano Hlasový komuni- - obousměrná střídavá komunikace*)   
Lodní lávka se zábradlím kační systém - komunikace současně v obou směrech/telefon*)   
  - vnitřní radiotelefonní spojení*) 
Hák  Radiotelefonní - spojení mezi plavidly 
Schránka první pomoci zařízení - plavební informace 
   - spojení mezi plavidlem a přístavní správou 
Dalekohled 
Instrukce k záchraně 
osob přes palubu 
Ohnivzdorné nádoby Jeřáby - podle čl. 11.12 bodu 9*) 
   - jiné jeřáby s užitečným zatížením nejvýše 2000 kg*) 

Naloďovací mimoboční schody/žebřík*) 

 43.  Požární zařízení 
 

 Počet přenosných hasících 
přístrojů................... 

 Pevné sprinklerové soustavy Ne Počet*) ............  

Ostatní pevné požární soustavy Ne Počet*) ............  

   Počet požárních čerpadel  Počet hydrantů  Počet hadic 
 

   Drenážní čerpadlo se strojním pohonem nahrazuje požární čerpadlo                                                Ano/Ne*) 

 44.  Záchranné prostředky 
 Počet záchranných kruhů 

 
 Záchranná vesta pro všechny osoby na plavidle. 
 Ostatní záchranné prostředky na osobních lodích*) .................................................................................................................  
 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 Lodní člun se sadou vesel, jedním uvazovacím lanem a vylévačkou*) 

 Kolektivní záchranné prostředky na osobních lodích*)  ...........................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 45.  Zvláštní zařízení kormidelny pro řízení plavidla jednou osobou s pomocí radaru: 

 Schváleno pro řízení s pomocí radaru jednou osobou*) 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 
 Nový text: .................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 
 Místo a datum vystavení................................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ..................................................................................... 
  Razítko 
   ..................................................................................... 
   (Podpis) 
_______________________ 
 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 46.  Provozní režimy splňující požadavky vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů týkajících se posádky**) 

 47.  Výstroj plavidla podle článku 23.09 
 Plavidlo (splňuje)*) / (nesplňuje)*) požadavky čl. 23.09 bodu 1.1)*) / (čl. 23.09 bodu 1.2)*) 
 

  Místo pro záznamy týkající se minimálního počtu členů 
posádky podle požadavků vnitrostátních nebo mezinárodních 
právních předpisů**) 

 Místo pro záznamy týkající se provozních režimů podle 
bodu 46 

 
 

      

      

      

  

 48.  Místo pro záznamy týkající se minimálního počtu členů posádky u plavidel, na která se podle ustanovení vnitrostátních nebo 
mezinárodních právních předpisů nevztahují požadavky na minimální posádku**) 

 

   Místo pro záznamy týkající se provozních režimů**)  
 

      

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

  Poznámky a zvláštní podmínky: 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 
 Nový text: .................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 
 Místo a datum vystavení................................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ..................................................................................... 
  Razítko 
   ..................................................................................... 
   (Podpis) 
_______________________ 
 *)  Nehodící se škrtněte 
 **) Požadavky vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů, o jejichž uplatňování může členský stát rozhodnout, nebo 
nestanoví žádné požadavky 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 49.  Prodloužení/potvrzení*) platnosti osvědčení*)         Osvědčení o pravidelné/zvláštní*) prohlídce 

 Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne ................................ *). 
 Osvědčení ze dne  ...................................................... od ..................................uznané klasifikační společnosti 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 bylo předloženo subjektu pověřenému prohlídkami*). 

 Důvod prohlídky/osvědčení*): 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

 S ohledem na výsledek prohlídky/osvědčení*) se doba platnosti osvědčení zachovává/prodlužuje*) 

 do  .............................................  . 
 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 
   ....................................................................................  
  Razítko  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ....................................................................................  
 ______________________ (Podpis) 

 *) Nehodící se škrtněte 
49.  Prodloužení/potvrzení*) platnosti osvědčení*)         Osvědčení o pravidelné/zvláštní*) prohlídce 

 Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne ................................ *). 
 Osvědčení ze dne ....................................................... od ..................................uznané klasifikační společnosti 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 bylo předloženo subjektu pověřenému prohlídkami*). 

 Důvod prohlídky/osvědčení*): 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

 S ohledem na výsledek prohlídky/osvědčení*) se doba platnosti osvědčení zachovává/prodlužuje*) 

 do  .............................................  . 
 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 
   ....................................................................................  
  Razítko  Subjekt pověřený pohlídkami 
   ....................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Nehodící se škrtněte 

 

 49.  Prodloužení/potvrzení*) platnosti osvědčení*)         Osvědčení o pravidelné/zvláštní*) prohlídce 

 Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne ................................ *). 
 Osvědčení ze dne ....................................................... od ..................................uznané klasifikační společnosti 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 bylo předloženo subjektu pověřenému prohlídkami*). 

 Důvod prohlídky/osvědčení*): 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

 S ohledem na výsledek prohlídky/osvědčení*) se doba platnosti osvědčení zachovává/prodlužuje*) 

 do  .............................................  . 
 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 
   ....................................................................................  
  Razítko  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ....................................................................................  
 ______________________ (Podpis) 

 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 49. Prodloužení/potvrzení*) platnosti osvědčení*)         Osvědčení o pravidelné/zvláštní*) prohlídce 

 Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne ................................ *). 
 Osvědčení ze dne ....................................................... od ..................................uznané klasifikační společnosti 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 bylo předloženo subjektu pověřenému prohlídkami*). 

 Důvod prohlídky/osvědčení*): 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

 S ohledem na výsledek prohlídky/osvědčení*) se doba platnosti osvědčení zachovává/prodlužuje*) 

 do  .............................................  . 
 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 
   ....................................................................................  
  Razítko  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ....................................................................................  
 ______________________ (Podpis) 

 *) Nehodící se škrtněte  
 49.  Prodloužení/potvrzení*) platnosti osvědčení*)         Osvědčení o pravidelné/zvláštní*) prohlídce 

 Subjekt pověřený pohlídkami plavidlo prohlédl dne ................................. *). 
 Osvědčení ze dne ....................................................... od ..................................uznané klasifikační společnosti 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 bylo předloženo subjektu pověřenému prohlídkami*). 

 Důvod prohlídky/osvědčení*): 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

 S ohledem na výsledek prohlídky/osvědčení*) se doba platnosti osvědčení zachovává/prodlužuje*) 

 do  .............................................  . 
 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 
   ....................................................................................  
  Razítko  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ....................................................................................  
 ______________________ (Podpis) 

 *) Nehodící se škrtněte 
 49.  Prodloužení/potvrzení*) platnosti osvědčení*)         Osvědčení o pravidelné/zvláštní*) prohlídce 

 Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne ................................ *). 
 Osvědčení ze dne ....................................................... od ..................................uznané klasifikační společnosti 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 bylo předloženo subjektu pověřenému prohlídkami*). 

 Důvod prohlídky/osvědčení*): 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

 S ohledem na výsledek prohlídky/osvědčení*) se doba platnosti osvědčení zachovává/prodlužuje*) 

 do  .............................................  . 
 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 
   ....................................................................................  
  Razítko  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ....................................................................................  
 ______________________ (Podpis) 

 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  

 50.  Schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

 Zařízení na zkapalněný plyn na plavidle bylo prohlédnuto oprávněnou osobou*) ...................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 a podle jeho zprávy o převzetí ze dne ........................................................ *) splňuje níže stanovené podmínky. 

 Zařízení zahrnuje tyto plynové spotřebiče: 

 

 Zařízení Výrobní číslo Provedení Značka Typ Pozice  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 Toto schválení platí do .............................................................................................................................................................  
 

 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 

  .....................................................................................................................  
  Subjekt pověřený prohlídkami 

 .....................................       

        Oprávněný úředník*) 

  Razítko .....................................................................................................................  

  (Podpis) 

 *) 
 
 
 

 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 
 Nový text: .................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 Tato stránka byla nahrazena. 
 Místo a datum a vystavení.............................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ..................................................................................... 
  Razítko 
   ..................................................................................... 
      (Podpis) 

_______________________ 
 *) Nehodící se škrtněte 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 51.  Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

 Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 
 ze dne ............................................................................................   se prodlužuje do  .............................................................  
 - na základě pravidelné prohlídky oprávněnou osobou ...........................................................................................................  
 - na základě předložení zprávy o převzetí ze dne .....................................  
 

 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 

   ....................................................................................  
   Subjekt pověřený prohlídkami 

   Razítko 

   ....................................................................................  
  (Podpis) 

 

 51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

 Platnost schválení způsobilosti na zkapalněný plyn 
 ze dne ............................................................................................   se prodlužuje do  .............................................................  
 - na základě pravidelné prohlídky oprávněnou osobou ...........................................................................................................  
 - na základě předložení zprávy o převzetí ze dne .....................................  
 

 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 

   ....................................................................................  
   Subjekt pověřený prohlídkami 

   Razítko 

   ....................................................................................  
  (Podpis) 

 

 51.  Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

 Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 
 ze dne ............................................................................................   se prodlužuje do  .............................................................  
 - na základě pravidelné prohlídky oprávněnou osobou  ..........................................................................................................  
 - na základě předložení zprávy o převzetí ze dne......................................  
 

 ......................................................................................... ,  ................................................. 
 (Místo) (Datum) 

   ....................................................................................  
   Subjekt pověřený prohlídkami 

   Razítko 

   ....................................................................................  
  (Podpis) 
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Osvědčení č.  ........................ subjektu pověřeného prohlídkami ...................  
 52.  Příloha k osvědčení č.  ..............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 

 *) 

 Změna bodu (bodů): .................... 
 Nový text: .................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................
 Tato stránka byla nahrazena. 
 Místo a datum vystavení................................................................  Subjekt pověřený prohlídkami 
   ............................................................................. 
  Razítko 
   ............................................................................. 
   (Podpis) 

_______________________ 
 *) Nehodící se škrtněte 

    Pokračování na straně*) ....................

  Konec osvědčení o prohlídce*) 

 

______________________
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Část II 

VZOR DODATEČNÉHO OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ 

PLAVBY 

 
Příloha k osvědčení o prohlídce pro plavbu na Rýně č. ………………………. Strana 1 

DODATEČNÉ OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY 

(Vyhrazeno pro státní znak) 

NÁZEV STÁTU 

Název a adresa příslušného orgánu vystavujícího dodatečné osvědčení 
1. Jméno plavidla ……………...………………………………………………………………………. 

2. Úřední číslo …………………………………………………………………..……………..….…… 

3. Místo registrace a rejstříkové číslo …………………….…………….….……………………….…. 

4. Země registrace nebo domovský přístav1 …………..……………..……………….…..…….…… 

5. S ohledem na osvědčení o prohlídce pro plavbu na Rýně č. …………….……….………………… 

 ze dne …………….………………….. platné do …………………..…………….………………… 

6. S ohledem na výsledek prohlídky: ……………………………………………………………..…… 

……………………………………………. ze dne………….…….…………………..……………. 

7. výše uvedené plavidlo se považuje za způsobilé k provozu na vodních cestách Společenství v zóně 

(zónách) …………………………………………………………………………………………….. 

 ……..………………………………………………………………………………………………… 

8. Platnost tohoto osvědčení končí dne ………………..………………………………………………. 

9. Vystaveno v …………………………………………. dne ……………………………………………. 

10. 

 ……………………………………. 

 (Příslušný orgán) 

 ……………………………………. 

 (Podpis) 
_________________ 

1 Nehodící se škrtněte. 

 Razítko 
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Strana 2  Příloha k osvědčení o prohlídce pro plavbu na Rýně č.………………………………… 

 

Zóna nebo vodní cesty1  

4 3 2 1  

s uzavřeným 

nákladovým 

prostorem 

     

11. 

Volný bok 

(cm) 

s otevřeným 

nákladovým 

prostorem 

     

12. Výjimky z osvědčení o prohlídce pro plavbu na Rýně č. ……………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. Údaje o počtu členů posádky se na osvědčení o prohlídce pro plavbu na Rýně nevztahují. 

14. S ohledem na osvědčení o prohlídce pro plavbu na Rýně č. ……………………………….…………… 

 ze dne ………….……………………….. platné do …………………………………………………… 

 S ohledem na výsledek prohlídky ……………………………………………………………….……… 

 …………………………………………………. ze dne  ……………………………………………… 

 Platnost tohoto osvědčení je prodloužena/obnovena1 do ……………………………….……………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
                         (Místo)                                                                                                     (Datum) 

 

 ……………………………………. 

 (Příslušný orgán) 

 ……………………………………. 
 (Podpis) 

_________________ 

1 Nehodící se škrtněte. 

 Razítko 
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Část III 

VZOR PROZATÍMNÍHO OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ 
PLAVBY 

 

Prozatímní osvědčení Společenství*) / Prozatímní osvědčení o schválení*) 

Č. ................. 
  1.  Jméno plavidla 

 

 2. Druh plavidla  3. Úřední číslo 

  4.  Jméno a adresa vlastníka 

 

  5.  Délka L/ LWL
*)........................................         Počet cestujících ...........................  

 Počet lůžek*) ......................................  

  6.  Místo pro údaje o posádce ....................................................................................................................... 

 

  6.1  Provozní režimy splňující požadavky vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů.**) 

 

 
 6.2  Výstroj plavidla podle článku 23.09  

 Plavidlo (splňuje)*) / (nesplňuje)*) požadavky čl. 23.09 bodu 1.1)*) / (čl. 23.09 bodu 1.2)*) 

 

   Místo pro záznamy týkající se minimální posádky 

podle požadavků vnitrostátních nebo mezinárodních 

právních předpisů**) 

 Místo pro záznamy týkající se provozních režimů podle 

bodu 6.1 

  

          

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   

 6.3.  Místo pro záznamy týkající se minimální posádky u plavidel, na která se podle ustanovení vnitrostátních nebo 

mezinárodních právních předpisů nevztahují požadavky na minimální posádku**) ........................................................ 

  7.  Zařízení na zkapalněný plyn 

 Atestace platná do .................................................................... 

  8.  Zvláštní podmínky  
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  9.  Přeprava nebezpečných věcí viz zvláštní rubrika*) 

  10.  Platnost 

 Prozatímní osvědčení*) / prozatímní osvědčení o schválení*) platné do................. ...........................................  
 pro plavbu*) / pro jednu plavbu*) .......                                (Datum) 

 

 Výše uvedené plavidlo je uznáno jako způsobilé k provozu 

  – na vodních cestách Společenství v zóně (zónách)*)...................................................................................................... 

    na vodních cestách v zóně (zónách)*) ............................................................................................................................ 

    v ....(názvy států*)) .......................................................................................................................................................... 
    kromě:................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. ............................................................ 

  – na těchto vodních cestách v (název státu*)):............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. ... .............................................. 

  11.  ................................................, ..................................  
  Místo datum 
 .....................................................................................  
  Příslušný orgán pro prozatímní osvědčení o schválení 

 
 Razítko ....................................  
  Podpis 

_______________________ 

 ............................................... , ................................... 
  Místo datum 
 ..................................................................................... 
                           Subjekt pověřený prohlídkami 

 
 Razítko .................................... 
         Podpis 

   
 *) Nehodící se škrtněte 

 **) Požadavky vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů, o jejichž uplatňování může členský stát rozhodnout, 
nebo nestanoví žádné požadavky. 
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 9. Přeprava nebezpečných věcí 
 
(Popřípadě uveďte, zda plavidlo splňuje požadavky vnitrostátních nebo mezinárodních předpisů.) 
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PŘÍLOHA VI 

VZOR PLAVEBNÍHO REJSTŘÍKU OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ PLAVIDLA 
VNITROZEMSKÉ PLAVBY 

 

Příslušný orgán/subjekt pověřený prohlídkami ..................  

 

 

Plavební rejstřík osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby 

 

 

Rok ....................  
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(Levá strana) 

Osvědčení Společenství plavidla 

vnitrozemské plavby 

Jméno plavidla Úřední číslo plavidla Vlastník Plavební rejstřík Druh plavidla 

Číslo Den Měsíc   Jméno Adresa Místo Číslo  
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(Pravá strana) 

Nosnost nebo výtlak podle cejchovního průkazu 
*) 

Plavební úseky na vnitrozemských vodních 

cestách 

Datum 

vystavení 

cejchovního 

průkazu 

Cejchovní 

značka/stupnice
t/m3 od do 

Poznámky o dodatečných nebo 

zvláštních prohlídkách, odnětí nebo 

zrušení osvědčení 

Osvědčení Společenství plavidla 

vnitrozemské plavby platné do 
Jiné poznámky 

        

*) Není-li cejchovní značka k dispozici, odhad nosnosti nebo výtlaku. 
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PŘÍLOHA VII 

KLASIFIKAČNÍ SPOLEČNOSTI 

 

OBSAH 
 

Část I: Kritéria pro uznávání klasifikačních společností 

Část II: Postup uznávání klasifikačních společností 

Část III: Seznam uznaných klasifikačních společností 
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Část I 

Kritéria pro uznávání klasifikačních společností 

Klasifikační společnosti, které usilují o uznání podle článku 10 této směrnice, musí splnit tato 
kritéria: 

1) Klasifikační společnost je schopná doložit rozsáhlé zkušenosti při posuzování návrhů a 
konstrukce plavidel vnitrozemské plavby, včetně plavidel pro přepravu nebezpečných věcí. 
Klasifikační společnost má ucelená pravidla a předpisy pro návrh, konstrukci a pravidelné 
prohlídky plavidel vnitrozemské plavby, včetně plavidel pro přepravu nebezpečných věcí, 
které jsou zveřejněné alespoň v angličtině, francouzštině, němčině nebo nizozemštině a 
které se průběžně aktualizují a zdokonalují v programech výzkumu a vývoje. Pravidla a 
předpisy nejsou v rozporu s právem Společenství ani s platnými mezinárodními 
smlouvami. 

2) Klasifikační společnost zveřejňuje každoročně svůj rejstřík plavidel. 

3) Klasifikační společnost není řízena vlastníky nebo staviteli lodí ani jinými subjekty 
obchodně zapojenými do navrhování, výroby, vybavování, oprav, provozu nebo 
pojišťování lodí. Klasifikační společnost není svými příjmy závislá na jednom obchodním 
podniku. 

4) Sídlo klasifikační společnosti nebo její pobočky, která je oprávněna vydávat rozhodnutí a 
jednat ve všech oblastech, pro něž je příslušná podle předpisů týkajících se vnitrozemské 
plavby, se nachází v některém z členských států. 

5) Klasifikační společnost a její odborníci mají dobrou pověst v oblasti vnitrozemské plavby; 
odborníci jsou schopni předložit doklad o svých odborných schopnostech. Jednají na 
odpovědnost klasifikační společnosti. 

6) Klasifikační společnost má značný personál, který zajišťuje technické, řídící, podpůrné, 
kontrolní a výzkumné funkce odpovídající zadaným úkolům a klasifikovaným plavidlům a 
také zajišťuje vývoj kapacit a aktualizovat předpisy. Má inspektory v nejméně jednom 
členském státě. 
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7) Klasifikační společnost se řídí etickým kodexem. 

8) Klasifikační společnost je řízena a spravována tak, aby byla zajištěna důvěrnost informací 
požadovaných členským státem. 

9) Klasifikační společnost je připravena poskytovat členskému státu podstatné informace. 

10) Vedení klasifikační společnosti vymezilo a doložilo svou politiku, cíle a závazky týkající 
se kvality a zajistilo, že je tato politika chápána, prováděna a udržována na všech úrovních 
klasifikační společnosti. 

11) Klasifikační společnost vyvinula a zavedla a udržuje účinný vnitřní systém kvality 
založený na příslušných částech mezinárodně uznávaných norem kvality, který je 
v souladu s normou EN 45004 (inspekční subjekty) a normou EN 29001, jak je vykládají 
požadavky systému osvědčení kvality IACS. Systém kvality musí být osvědčen 
nezávislým sborem auditorů uznaných správou státu, v němž má klasifikační společnost 
své sídlo nebo pobočku podle bodu 4, a mimo jiné zajišťuje, že 

a)  jsou systematicky vytvářena a zachovávána pravidla a předpisy klasifikační 
společnosti; 

b)  pravidla a předpisy klasifikační společnosti jsou dodržovány; 

c)  jsou dodrženy požadavky statutární práce, ke které je klasifikační společnost 
oprávněna; 

d)  jsou vymezeny a doloženy odpovědnost, oprávnění a vzájemné vztahy 
zaměstnanců, jejichž práce má vliv na kvalitu služeb klasifikační společnosti; 

e)  všechny práce se provádějí za kontrolovaných podmínek; 

f)  existuje systém dohledu, který sleduje činnost a práci prováděnou inspektory a 
technickým a administrativním personálem zaměstnávaným přímo klasifikační 
společností; 
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g)  požadavky na hlavní statutární práci, pro kterou je klasifikační společnost 
oprávněna, jsou uplatňovány nebo kontrolovány pouze samostatnými inspektory 
klasifikační společnosti nebo samostatnými inspektory jiných klasifikačních 
společností; 

h)  existuje systém zajištění kvalifikace inspektorů a nepřetržité aktualizace jejich 
znalostí; 

i)  jsou uchovávány záznamy, které prokazují dosažení požadovaných norem 
v oblastech, ve kterých jsou poskytovány služby, a účinné fungování systému 
kvality; 

j)  na všech místech je zaveden komplexní systém plánovaných a dokumentovaných 
interních auditů všech činností ovlivňujících kvalitu. 

12) Systém kvality musí být osvědčen nezávislým sborem auditorů uznaných správními orgány 
státu, v němž má klasifikační společnost své sídlo nebo pobočku podle bodu 4. 

13) Klasifikační společnost se zavazuje přizpůsobit své požadavky i odpovídajícím směrnicím 
Evropské unie a poskytovat včas veškeré významné informace výboru. 

14) Klasifikační společnost se zavazuje pravidelně konzultovat již uznané klasifikační 
společnosti, aby byla zaručena rovnocennost technických norem a jejich provedení, a měla 
by umožnit zástupcům členského států a jiným dotčeným stranám účast na vývoji jejích 
pravidel nebo předpisů. 
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Část II 

Postup uznávání klasifikačních společností 

Rozhodnutí uznat klasifikační společnost podle článku 10 této směrnice přijímá Komise postupem 
podle čl. 19 odst. 2 této směrnice. Kromě toho je nutno dodržet tento postup: 

1) Zástupci státu, v němž má sídlo nebo pobočku klasifikační společnost, která je oprávněna 
vydávat rozhodnutí a jednat ve všech oblastech, pro něž je příslušná podle předpisů 
týkajících se vnitrozemské plavby, podá Komisi žádost o uznání. Zástupci tohoto státu dále 
předloží informace a doklady, které jsou nezbytné ke kontrole splnění kritérií pro uznávání. 

2) Každý člen výboru může požádat o slyšení dotyčné klasifikační společnosti nebo 
o poskytnutí dalších informací. 

3) Při odnětí uznání se postupuje obdobně. Každý člen výboru může požádat o odnětí uznání. 
Zástupci členského státu, kteří žádají o odnětí, předloží informace a dokumentaci na 
podporu své žádosti. 

4) Při rozhodování Komise vezme v úvahu rozhodnutí přijatá Ústřední komisí pro plavbu na 
Rýně, pokud jde o uznání dotčené klasifikační společnosti. Před uznáním klasifikační 
společnosti, která nebyla uznána Ústřední komisí pro plavbu na Rýně, konzultuje Komise 
sekretariát Ústřední komise. 

5) Po rozhodnutí o uznání klasifikační společnosti nebo o odnětí uznání se pozmění seznam 
uznaných společností. 

6) Komise uvědomí o svých rozhodnutích dotčené klasifikační společnosti. 
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Část III 

Seznam uznaných klasifikačních společností 

Podle článku 10 této směrnice jsou na základě kritérií uvedených v částech I a II v současné době 
uznány tyto klasifikační společnosti: 

1) Bureau Veritas 

2) Germanischer Lloyd 

3) Lloyd’s Register of Shipping. 

Klasifikační společnosti povolené a uznané členským státem v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES 
ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené 
inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy1, jsou až do svého 
uznání podle částí I a II uznány podle článku 10 této směrnice pouze pro plavidla provozovaná na 
vodních cestách tohoto členského státu.  

 

 

_______________________ 

                                                 
1 Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2002/84/ES (Úř. věst. L 324, 29.1.2002, s. 53). 
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PŘÍLOHA VIII 

Pravidla pro postup provádění kontrol 

Článek 1 

Pokud orgány při kontrole zjistí, že je osvědčení na plavidle neplatné nebo že plavidlo nesplňuje 
požadavky stanovené v osvědčení, ale že tato neplatnost nebo nesplnění požadavků nepředstavuje 
zjevné nebezpečí, přijme vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce veškerá nezbytná 
opatření k nápravě situace. Orgán, který osvědčení vystavil nebo který je naposledy obnovil, je 
informován do sedmi dnů. 

Článek 2 

Pokud po provedení kontroly podle článku 1 orgány zjistí, že se na plavidle osvědčení nenachází 
nebo že plavidlo představuje zjevné nebezpečí, může orgán zakázat další plavbu, dokud nebudou 
přijata nezbytná opatření k nápravě situace. 

Může rovněž stanovit opatření, která umožní bezpečnou plavbu plavidla, popřípadě po dokončení 
přepravy, do místa, kde bude prohlédnuto nebo opraveno. Orgán, který osvědčení vystavil nebo je 
naposledy obnovil, je informován do sedmi dnů. 

Článek 3 

Členský stát, který zabránil plavidlu pokračovat v plavbě nebo uvědomil vlastníka o svém záměru 
tak učinit, nebudou-li zjištěné závady odstraněny, uvědomí orgán v členském státě, který osvědčení 
vystavil nebo je naposledy obnovil, do sedmi dnů o rozhodnutí, které vydal nebo které hodlá vydat. 

Článek 4 

V rozhodnutí o přerušení plavby vydaného podle opatření přijatých k provedení této směrnici musí 
být podrobně uvedeny důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Musí být neprodleně oznámeno 
dotčené straně, která je současně informována o opravných prostředcích, které má podle právních 
předpisů platných v členských státech k dispozici, a o lhůtách pro jejich podání. 

 
______________ 
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PŘÍLOHA IX 

POŽADAVKY NA SIGNÁLNÍ SVĚTLA, RADAROVÁ ZAŘÍZENÍ A UKAZATELE 

RYCHLOSTI OTÁČENÍ 

 

OBSAH 
 

Část I:  Požadavky týkající se barvy a intenzity světel a schvalování návěstních svítilen pro 
plavidla vnitrozemské plavby 

Část II: Požadavky týkající se podmínek zkoušení a schvalování návěstních svítilen pro 
plavidla vnitrozemské plavby 

Část III: Minimální požadavky a zkušební podmínky pro radarové zařízení používané 
k navigaci na plavidlech vnitrozemské plavby 

Část IV: Minimální požadavky a zkušební podmínky pro ukazatele rychlosti otáčení 
používané na plavidlech vnitrozemské plavby 

Část V: Požadavky na instalaci a zkoušky funkčnosti radarového zařízení a ukazatelů 
rychlosti otáčení používaných na plavidlech vnitrozemské plavby 

Část VI: Vzorový seznam zkušebních ústavů, schválených přístrojů a schválených 
montážních firem 
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Část I 

Požadavky týkající se barvy a intenzity  
světel a schvalování návěstních svítilen  

pro plavidla vnitrozemské plavby 
Obsah 

Kapitola 1 Definice 

Článek 1.01 Návěstní svítilny 

 1.02 Signální světla 

 1.03 Světelné zdroje 

 1.04 Optika 

 1.05 Filtr 

 1.06 Vztah mezi IO, IB a t 

 

Kapitola 2 Požadavky na signální světla 

Článek 2.01 Barva signálních světel 

 2.02 Svítivost a dohlednost signálních světel 

 2.03 Rozptyl signálních světel 

 

Kapitola 3 Požadavky na návěstní svítilny 

Článek 3.01 Technické požadavky 

 

Kapitola 4 Zkoušky, schválení a označení 

Článek 4.01 Typové zkoušky 

 4.02 Postup zkoušky 

 4.03 Osvědčení o schválení 

 4.04 Namátkové kontroly 

 4.05 Označení 

 

Dodatek 

Vzor osvědčení o schválení pro návěstní svítilny plavidel vnitrozemské plavby 
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Kapitola 1 

DEFINICE 

Článek 1.01 

Návěstní svítilny 

1. „Svítilnou“ se rozumí zařízení pro rozložení světelného toku z umělého světelného zdroje; 
obsahuje rovněž součásti, které jsou nutné k filtrování, lámání nebo odrážení světla a 
k upevnění nebo fungování světelného zdroje. 

2. Svítilny, které mají dávat signály na plavidle, se nazývají návěstními svítilnami. 

Článek 1.02 

Signální světla 

1. „Signálními světly“ se rozumějí světelné signály vydávané návěstními svítilnami. 

2. „Vrcholovým světlem“ se rozumí bílé světlo viditelné v obzorovém výseku 225° a vrhající 
rovnoměrný, nepřerušovaný kužel světla 112°30’ na každou stranu, tj. dopředu a 22°30’ 
dozadu od podélné osy plavidla z obou boků. 

3. „Bočními světly“ se rozumí zelené světlo na pravém boku a červené světlo na levém boku; 
z nichž každé je viditelné v obzorovém výseku 112°30’ a vrhá rovnoměrný, nepřerušovaný 
kužel světla, tj. dopředu a 22°30’ dozadu od podélné osy plavidla. 

4. „Záďovým světlem“ se rozumí bílé světlo viditelné v obzorovém výseku 135° a vrhající 
rovnoměrný, nepřerušovaný kužel světla v prostoru 67°30’ zezadu na obě strany od 
podélné osy plavidla. 

5. „Žlutým záďovým světlem“ se rozumí žluté světlo viditelné v obzorovém výseku 135° 
a vrhající rovnoměrný, nepřerušovaný kužel světla v prostoru 67°30’ zezadu na obě strany 
od podélné osy plavidla. 
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6. „Světlem viditelným ze všech stran“ se rozumí světlo viditelné v obzorovém výseku 360° 
a vrhající rovnoměrný, nepřerušovaný kužel světla. 

7. a) „Probleskujícím světlem“ se rozumí světlo s frekvencí blikání 40 až 60 světelných 
jevů za minutu. 

 b) „Rychle probleskujícím světlem“ se rozumí světlo s frekvencí blikání 100 až 120 
světelných jevů za minutu. 

Probleskujícím světlem je řada pravidelných světelných jevů za určitou jednotku času. 

8. Signální světla jsou podle své svítivosti zařazena jako 

–  obyčejná světla, 

–  jasná světla, 

–  silná světla. 

 

Článek 1.03 

Světelné zdroje 

„Světelnými zdroji“ se rozumí elektrická nebo neelektrická zařízení určená k vyzařování světelných 
toků v návěstních svítilnách. 
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Článek 1.04 

Optika 

1. „Optikou“ se rozumí zařízení, které se skládá z konstrukčních částí lámajících světlo, 
odrážejících světlo, nebo lámajících a odrážejících světlo, včetně jejich úchytů. Funkcí 
těchto konstrukčních částí je nasměrovat paprsky ze světelného zdroje určitými novými 
směry. 

2. „Barevnou optikou“ se rozumí optika, která mění barvu a intenzitu propouštěného světla. 

3. „Neutrální optikou“ se rozumí optika, která mění intenzitu propouštěného světla. 

 

Článek 1.05 

Filtr 

1. „Barevným filtrem“ se rozumí selektivní filtr, který mění barvu a intenzitu propouštěného 
světla. 

2. „Neutrálním filtrem“ se rozumí neselektivní filtr, který mění intenzitu propouštěného 
světla. 
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Článek 1.06 

Vztah mezi IO, IB a t 

IO je fotometrická intenzita v kandelách (cd) měřeno při normálním napětí u elektrických 
světel. 

IB je svítivost v provozních podmínkách v kandelách (cd). 

t je dohlednost v kilometrech (km). 

Při zohlednění např. stárnutí světelného zdroje, stupně znečištění optiky a kolísání napětí 

energetické sítě plavidla se předpokládá, že IB je o 25 procent nižší než IO. 

Tudíž: 

IB = 0,75 . IO 

Vztah mezi IB a t signálních světel je dán touto rovnicí: 

IB = 0,2 . t2 . q-t 

Pro koeficient šíření světla v atmosféře q se používá hodnota 0,76, která odpovídá meteorologickým 

podmínkám viditelnosti na 14,3 km. 
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Kapitola 2 

POŽADAVKY NA SIGNÁLNÍ SVĚTLA 

Článek 2.01 

Barva signálních světel 

1. Pro signální světla se používá pětibarevný signální systém, který zahrnuje tyto barvy: 

- bílá, 

- červená, 

- zelená, 

- žlutá, 

- modrá. 

Tento systém musí odpovídat doporučením Mezinárodní komise pro osvětlení (IEC), 
„Barvy signálních světel“, publikace IEC č. 2.2. (TC-1.6) 1975. 

Barvy se vztahují na světelné toky vydávané návěstními svítilnami. 

2. Hranice barev signálních světel jsou vyznačeny souřadnicemi průsečíků chromatického 

diagramu v publikaci IEC č. 2.2 (TC-1.6) 1975 (viz diagram chromatičnosti) takto: 

Barva signálního světla Souřadnice průsečíků 

 

 Bílá.................................

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

 Červená..........................

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

 Zelená ............................

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

 Žlutá...............................

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

 Modrá.............................

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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Diagram chromatičnosti podle IEC 

kde  2930 K odpovídá světlu vakuové žárovky 

  2856 K odpovídá světlu žárovky plněné plynem. 
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Článek 2.02 

Svítivost a dohlednost signálních světel 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny přípustné mezní hodnoty IO, IB a t (provoz za dne a v noci) 
podle druhu signálních světel. Uvedené hodnoty se vztahují na světelný tok vydávaný návěstními 
svítilnami. 

IO a IB jsou uvedeny v cd a t v km. 

Maximální a minimální hodnoty 

 Barva signálního světla 

Druh signálních 

světel 

bílé zelené/červené žluté modré 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

 IO 

obyčejné IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

jasné IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

silné IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Pro použití žlutých probleskujících světel za dne však platí minimální svítivost (IO) 900 cd. 
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Článek 2.03 

Rozptyl signálních světel 

1. Vodorovný rozptyl svítivosti 

1.1 Hodnoty svítivosti uvedené v článku 2.02 platí pro všechny směry ve vodorovné rovině 
procházející optickým ohniskem nebo světelným těžištěm správně seřízeného světelného 
zdroje svisle umístěné návěstní svítilny. 

1.2 Pro vrcholová světla, záďová světla a boční světla musí být stanovené hodnoty svítivosti 
zachovány v obzorovém výseku v předepsaném sektoru nejméně do 5° od hranic. 

Od 5° v předepsaném sektoru se až k hranicím může svítivost snížit o 50 %; poté musí 
postupně klesat tak, aby od 5° za hranicemi sektoru zbývalo pouze zanedbatelné množství 
světla. 

1.3 Boční světla musí mít stanovenou svítivost směrem dopředu rovnoběžně s osou plavidla. 
Svítivost se mezi 1° a 3° za hranicemi předepsaného sektoru musí snížit prakticky na nulu. 

1.4 U návěstních svítilen s dvěma nebo třemi barvami musí být rozptyl svítivosti rovnoměrný, 
aby 3° na každou stranu od hranic předepsaného sektoru nebyla překročena nejvyšší 
přípustná svítivost a bylo dosaženo minimální předepsané svítivosti. 

1.5 Vodorovný rozptyl svítivosti svítilen musí být rovnoměrný v celém sektoru, aby se 
minimální a maximální hodnoty fotometrické intenzity světla nelišily o více než faktor 1,5. 

2. Svislý rozptyl svítivosti 

Při naklonění do ± 5° nebo ± 7,5° k vodorovné rovině musí svítivost dosahovat v prvním 
případě ještě nejméně 80 % a ve druhém případě 60 % svítivosti dosahované při naklonění 
0°, ta však nesmí být překročena o více než 1,2násobek. 
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Kapitola 3 

POŽADAVKY NA NÁVĚSTNÍ SVÍTILNY 

Článek 3.01 

Technické požadavky 

1. Konstrukce a materiály návěstních svítilen a světelných zdrojů musí zajistit jejich 
bezpečnost a trvanlivost. 

2. Konstrukční části svítilen (např. příčné vyztužení) nesmějí zhoršovat svítivost, barvy nebo 
rozptyl světla. 

3. Návěstní svítilny lze namontovat na plavidlo jednoduše a ve správné poloze. 

4. Světelný zdroj lze snadno vyměnit. 

 

Kapitola 4 

ZKOUŠKY, SCHVÁLENÍ A OZNAČENÍ 

Článek 4.01 

Typové zkoušky 

Při typové zkoušce podle „Podmínek zkoušení a schvalování návěstních svítilen pro plavidla 
vnitrozemské plavby“ se má zjistit, zda návěstní svítilny a jejich světelné zdroje splňují tyto 
požadavky. 

Článek 4.02 

Postup zkoušky 

1. Technické zkušebně se předloží žádost o typovou zkoušku s nejméně dvěma vyhotoveními 
plánů a dvěma vzorky svítilny a potřebných světelných zdrojů. 
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2. Není-li na základě zkoušky důvod k námitkám, vrátí se žadateli jedno vyhotovení plánů 
přiložených k žádosti se zapsaným schválením a jeden schválený vzorek svítilny. Druhé 
vyhotovení a druhý vzorek svítilny si ponechá technická zkušebna. 

3. Výrobce vydá technické zkušebně prohlášení, že všechny konstrukční části sériově 
vyráběných svítilen odpovídají konstrukčním částem typově zkoušené svítilny. 

Článek 4.03 

Osvědčení o schválení 

1. Prokáže-li typová zkouška, že byly splněny tyto požadavky, typ návěstní svítilny se schválí 
a žadateli se vydá osvědčení o schválení podle vzoru v příloze 1 s označením podle 
článku 4.05. 

2. Držitel osvědčení o schválení 

– je oprávněn připojit na různé součásti označení podle článku 4.05; 

– je povinen uskutečňovat výrobu pouze v souladu s plány schválenými technickou 
zkušebnou a podle výrobní metody použité u typově zkoušených svítilen; 

– může pozměnit schválené plány a vzory svítilen pouze se souhlasem technické 
zkušebny. Technická zkušebna rovněž rozhodne, zda se vydané osvědčení o schválení 
pouze doplní, nebo zda je nutná nová žádost o schválení. 

 

Článek 4.04 

Namátkové kontroly 

1. Technická zkušebna je oprávněna odejmout za účelem zkoušky vzorky návěstních svítilen 
pocházejících ze sériové výroby. 

2. Pokud zkouška odhalí závažné nedostatky, lze schválení odejmout. 
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Článek 4.05 

Označení 

1. Schválené návěstní svítilny, optika a světelné zdroje musí být označeny takto: 

 e . X . YY . nnn, 

kde „ e“ je schvalovací značka, 

„X“ označuje zemi, v níž bylo schválení uděleno, přičemž: 

 1 = Německo 18 = Dánsko 

 2 = Francie 20 = Polsko 

 3 = Itálie 21 = Portugalsko 

 4 = Nizozemsko 23 = Řecko 

 5 = Švédsko 24 = Irsko 

 6 = Belgie 26 = Slovinsko 

 7 = Maďarsko 27 = Slovensko 

 8 = Česká republika 29 = Estonsko 

 9 = Španělsko 32 = Lotyšsko 

11 = Spojené království 36 = Litva 

12 = Rakousko 49 = Kypr 

13 = Lucembursko 50 = Malta 

17 = Finsko  

„YY“ jsou poslední dvě číslice roku, v němž bylo schválení uděleno, a 

„nnn“ je číslo schválení přidělené technickou zkušebnou. 
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