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2. Označení musí být dobře čitelné a připojené trvanlivě. 

3. Označení na krytu musí být takové, aby nebylo nutné návěstní svítilny demontovat kvůli 
jeho zjištění na plavidle. Nelze-li optiku a kryt oddělit, postačuje označení na krytu. 

4. Označení uvedené v odstavci 1 mohou mít pouze schválené návěstní svítilny, optika 
a světelné zdroje. 

5. Technická zkušebna neprodleně uvědomí o přiděleném označení výbor. 
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Dodatek 

Vzor osvědčení o schválení pro návěstní svítilny plavidel vnitrozemské plavby 

Návěstní svítilna............................................................................................................................ 

(Popis typu, druh a obchodní značka) 

je schválena pro použití na plavidlech vnitrozemské plavby v oblasti působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady .../.../ES ze dne ..., kterou se stanoví technické požadavky na 
plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS+. 

Bylo jí přiděleno č.    e . ................................. 

Konstrukční části svítilny je nutno označit podle článku 4.05 části I přílohy IX směrnice .../.../ES++. 

Držitel schválení podle článku 4.03 části I přílohy IX směrnice .../.../ES ++ zaručuje, že výroba se 
uskutečňuje pouze v souladu s plány schválenými technickou zkušebnou a podle výrobní metody 
použité pro typově zkoušené svítilny. Změny jsou přípustné pouze se souhlasem technické 
zkušebny. 

Zvláštní poznámky: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................... - ............................................... 
 (Místo) (Datum) 
 ............................................... 

 (Technická zkušebna) 

 ............................................... 

 (Podpis) 

                                                 
+ Úř. věst.: Vložte číslo a datum této směrnice. 
++  Úř. věst.: Vložte číslo této směrnice. 
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Část II 

Požadavky týkající se podmínek zkoušení a schvalování návěstních 
svítilen pro plavidla vnitrozemské plavby 

Obsah 

Kapitola 1 Obecná ustanovení 

Článek 1.01 Normalizovaná napětí 

 1.02 Požadavky na funkčnost 

 1.03 Montáž 

 1.04 Fotometrické požadavky 

 1.05 Konstrukční části 

 1.06 Údržba 

 1.07 Požadavky na bezpečnost 

 1.08 Příslušenství 

 1.09 Neelektrické návěstní svítilny 

 1.10 Dvojité svítilny 

 

Kapitola 2 Fotometrické a kolorimetrické požadavky 

Článek 2.01 Fotometrické požadavky 

 2.02 Kolorimetrické požadavky 
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Kapitola 3 Výrobní požadavky 

Článek 3.01 Elektrické svítilny 

 3.02 Filtry a optická skla 

 3.03 Elektrické světelné zdroje 

 

Kapitola 4 Postup zkoušky a schvalování 

Článek 4.01 Obecná pravidla 

 4.02 Žádost 

 4.03 Zkouška 

 4.04 Schválení 

 4.05 Zánik platnosti schválení 

 

Dodatek Zkoušky prostředí 

 1. Zkouška týkající se ochrany před stříkající vodou a prachem 

 2. Zkouška ve vlhkém ovzduší 

 3. Zkouška při nízké teplotě 

 4. Tepelná zkouška 

 5. Vibrační zkouška 

 6. Urychlená zkouška odolnosti vůči povětrnostním vlivům 

 7. Zkouška odolnosti vůči stříkající slané vodě a povětrnostním vlivům 

(zkouška odolnosti vůči mořské mlze). 
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Kapitola 1 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 1.01 
 

Normalizovaná napětí 

Normalizovaná napětí pro návěstní svítilny plavidel vnitrozemské plavby jsou 230 V, 115 V, 
110 V, 24 V a 12 V. Je-li to možné, měly by se používat přístroje na 24 V. 

 

Článek 1.02 

Požadavky na funkčnost 

Normální funkci návěstních svítilen a jejich příslušenství nesmí bránit běžné činnosti na plavidle. 
Zejména veškeré použité optické prvky a součásti důležité pro jejich montáž a seřízení musí být 
vyrobeny tak, aby se během provozu jejich stanovená poloha nemohla změnit. 

 

Článek 1.03 

Montáž 

Součásti pro montáž návěstních svítilen na plavidle musí být zhotoveny tak, aby se poloha 
návěstních svítilen po seřízení nemohla během provozu změnit. 
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Článek 1.04 

Fotometrické požadavky 

Návěstní svítilny musí mít stanovený rozptyl svítivosti; jakmile se světlo zapne, musí být zajištěna 
identifikační barva světla a stanovená svítivost. 

 

Článek 1.05 

Konstrukční části 

V návěstních svítilnách lze používat pouze konstrukční části vyrobené k tomuto účelu. 

 

Článek 1.06 

Údržba 

Způsob konstrukce návěstních svítilen a jejich příslušenství musí umožňovat pravidelnou údržbu a 
v případě potřeby snadnou výměnu světelného zdroje i za tmy. 

 

Článek 1.07 

Požadavky na bezpečnost 

Návěstní svítilny a jejich příslušenství musí být zhotoveno a dimenzováno tak, aby při jejich 
provozu, obsluze a údržbě nedošlo k ohrožení osob. 
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Článek 1.08 

Příslušenství 

Příslušenství svítilen musí být navrženo a zhotoveno tak, aby jejich uspořádání, montáž a připojení 
nebránilo běžnému používání a řádnému fungování svítilen. 

 

Článek 1.09 

Neelektrické návěstní svítilny 

Neelektrické návěstní svítilny musí být navrženy a zhotoveny podle článků 1.02 až 1.08 této 
kapitoly a musí splňovat požadavky kapitoly 3. Požadavky uvedené v kapitole 2 těchto zkušebních 
a schvalovacích podmínek se použijí obdobně. 

 

Článek 1.10 

Dvojité svítilny 

Musí být možné používat dvě svítilny namontované nad sebou v jednom krytu (dvojitá svítilna) 
jako jednu svítilnu. V žádném případě nesmějí být dva světelné zdroje v dvojité svítilně používány 
současně. 
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Kapitola 2 

FOTOMETRICKÉ A KOLORIMETRICKÉ POŽADAVKY 

Článek 2.01 

Fotometrické požadavky 

1. Fotometrické specifikace pro návěstní svítilny jsou stanoveny v části I. 

2. Konstrukce návěstních svítilen musí zaručit, že nemůže dojít k odrazu nebo přerušení 
světla. Použití reflektorů není přípustné. 

3. V případě dvoubarevných nebo tříbarevných světel je nutno účinně zabránit vrhání světla 
určité barvy za hranice stanoveného sektoru pro tuto barvu, včetně uvnitř skla. 

4. Tyto požadavky platí přiměřené na neelektrické svítilny. 

Článek 2.02 

Kolorimetrické požadavky 

1. Kolorimetrické specifikace pro návěstní svítilny jsou stanoveny v části I. 

2. Barva světla vydávaného návěstními svítilnami se musí při teplotě barvy světelného zdroje 
nacházet v příslušných chromatických hranicích stanovených v části I. 

3. Barva signálních světel musí pocházet pouze z probarvených filtrů (optika, skla) a 
optických skel, pokud se barevné body propouštěného světla neodchylují o více než 0,01 
od svých souřadnic v chromatickém diagramu podle IEC. Barevné baňky nejsou přípustné. 
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4. Průhlednost zbarvených skel (filtrů) musí být taková, aby při teplotě barvy použitého 
světelného zdroje bylo dosaženo stanovené svítivosti. 

5. Odraz světelného zdroje na součásti návěstních svítilen nesmí být selektivní, tj. tříbarevné 
souřadnice x a y zdroje použitého v návěstní svítilně se nesmějí při teplotě použité barvy 
odchylovat po odrazu o více než 0,01. 

6. Bezbarvá skla nesmějí při teplotě použité barvy selektivně ovlivňovat vydávané světlo. 
Stejně tak se nesmějí ani při delší době provozu tříbarevné souřadnice x a y světelného 
zdroje použitého v návěstní svítilně odchýlit po průchodu světla sklem o více než 0,01. 

7. Barva světla neelektrických návěstních svítilen se musí při teplotě použitého světelného 
zdroje nacházet v příslušných chromatických hranicích stanovených v části I. 

8. Barva světla z neelektrických barevných návěstních svítilen musí pocházet pouze 
z probarveného křemičitého skla. Pro barevné neelektrické svítilny musí probarvené 
křemičité sklo být takové, aby při teplotě barvy nejblíže neelektrickému světelnému zdroji 
bylo dosaženo stanovené svítivosti. 
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Kapitola 3 

VÝROBNÍ POŽADAVKY 

Článek 3.01 

Elektrické návěstní svítilny 

1. Všechny součásti svítilen musí vydržet zvláštní provozní namáhání vyplývající z pohybu 
plavidla, vibrací, koroze, kolísání teplot, nárazů během nakládání a plavby v ledu 
a ostatních vlivů, k nimž může na plavidle dojít. 

2. Konstrukce, materiály a provedení svítilny musí zaručovat stabilitu a zajistit, aby po 
mechanickém a tepelném namáhání a vystavení ultrafialovým paprskům podle těchto 
požadavků zůstal zachován výkon; zejména musí být zachovány fotometrické 
a kolorimetrické vlastnosti. 

3. Konstrukční díly vystavené korozi musí být vyrobeny z materiálů odolných vůči korozi 
nebo být opatřeny účinnou protikorozní ochranou. 

4. Použité materiály nesmějí nasávat vodu a vlhkost, pokud by to zhoršovalo funkci zařízení, 
přístrojů a příslušenství. 

5. Použité materiály musí být vysoce ohnivzdorné. 

6. Technická zkušebna může povolit výjimky týkající se vlastností použitých materiálů, 
pokud je konstrukcí zaručena bezpečnost. 

7. Návěstní svítilny musí být prozkoušeny, aby byla zajištěna jejich vhodnost pro použití na 
plavidle. Zkoušky se dělí na zkoušky prostředí a zkoušky týkající se provozních 
požadavků. 

8. Požadavky na prostředí: 

a) Třídy prostředí 

– Klimatické třídy: 

X  Přístroje určené pro použití na místech vystavených povětrnostním vlivům. 

S Přístroje určené k ponoření nebo dlouhodobému kontaktu se slanou vodou. 
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– Vibrační třídy: 

V Přístroje a zařízení určená k instalaci na stěžních nebo jiných místech, na nichž 
jsou vystavena zvýšeným vibracím. 

– Třídy tvrdosti: 

Podmínky prostředí jsou rozděleny do tří tříd tvrdosti: 

1) Běžné podmínky prostředí: 

Mohou se pravidelně vyskytovat na plavidle po dlouhou dobu. 

2) Extrémní podmínky prostředí: 

Mohou se výjimečně objevit na plavidle ve zvláštních případech. 

3) Podmínky prostředí při přepravě: 

Mohou se objevit během přepravy a zajištění zařízení, přístrojů a příslušenství 
nacházejících se mimo provoz. 

Zkoušky za běžných podmínek prostředí nazývají „zkouškami v běžném prostředí“, 
zkoušky za extrémních podmínek prostředí se nazývají „zkouškami v extrémním 
prostředí“ a zkoušky za podmínek prostředí při přepravě se nazývají „zkouškami 
v prostředí při přepravě“. 

b) Požadavky 

Návěstní svítilny a jejich příslušenství musí být vhodné pro dlouhodobý provoz při 
vlivech způsobených pohybem vody a vibracemi, vlhkostí a kolísáním teplot, které je 
nutno předpokládat na plavidle. 

Návěstní svítilny a jejich příslušenství musí při vystavení podmínkám prostředí 
uvedeným v dodatku splňovat požadavky své třídy prostředí podle bodu 8 písm. a). 

9. Vhodnost pro provoz 

a) Napájení: při kolísání napětí a kmitočtu napájecího proudu od jmenovitých hodnot1 
v rámci mezních hodnot uvedených v tabulce níže a obsahu harmonických napájecího 
střídavého napětí 5 % musí návěstní svítilny a jejich příslušenství fungovat 
v povolených tolerancích pro provoz na plavidle na základě zkušebních a schvalovacích 
podmínek. Teoreticky se napájecí napětí pro svítilny nesmí odchýlit od zvoleného 
jmenovitého napětí o více než ± 5 %. 

                                                 
1  Jmenovité napětí a kmitočet jsou hodnoty uvedené výrobcem. 
 Lze uvést rovněž rozsahy napětí nebo kmitočtu. 
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Napájení Kolísání napětí a kmitočtu napájecího 

proudu svítilen a jejich příslušenství 

(Jmenovité napětí) Kolísání 

napětí 

Kolísání 

kmitočtu 

Trvání 

Stejnosměrný proud více než 48 V 

a střídavý proud 

Stejnosměrný proud do 48 V 

± 10 % 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

± 10 % 

- 

trvale 

max. 3 s 

trvale 

Špičky napětí až do ± 1 200 V s dobou náběhu 2 až 10 µs a maximální dobou trvání 
20 µs a přepólování napájecího napětí nesmí návěstní svítilny a jejich příslušenství 
poškodit. Po jejich výskytu, kdy může dojít k zapnutí bezpečnostního zařízení, musí 
návěstní svítilny a jejich příslušenství fungovat v povolených tolerancích pro provoz na 
plavidle na základě zkušebních a schvalovacích podmínek. 

b) Elektromagnetická kompatibilita: je nutno přijmout veškerá přiměřená a praktická 
opatření k odstranění nebo omezení vzájemných elektromagnetických účinků svítilen 
a jejich příslušenství a jiných zařízení a přístrojů, které tvoří součást vybavení plavidla. 

10. Podmínky prostředí na plavidlech 

Běžné, extrémní a přepravní podmínky prostředí uvedené v bodě 8 písm. a) jsou založeny na 
navržených dodatcích publikací IEC 92-101 a 92-504. Odchylné hodnoty jsou označeny *. 
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 Běžné Extrémní Přepravní 

 podmínky prostředí 

 a) Teplota okolního vzduchu: 

  Klimatické třídy: .........................................................  

  Klimatické třídy X a S podle bodu 8 písm. a) .............

 

 _25 až 

 +55°C* 

 

 _25 až 

 +55°C* 

 

 _25 až 

 +70°C* 

 b) Vlhkost okolního vzduchu: 

  Stálá teplota .................................................................  

  Nejvyšší relativní vlhkost ............................................

 

 +20°C 

 95 % 

 

 +35°C 

 75 % 

 

 +45°C 

 65 % 

  Změna teploty .............................................................  Možné dosažení rosného bodu 

 c) Povětrnostní podmínky na palubě: 

  Sluneční svit ................................................................  

  Vítr  

  Dešťové srážky ...........................................................  

  Rychlost vody při pohybu (vlny) ................................  

  Obsah soli ve vodě .......................................................

 

 1 120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Magnetické pole: 

  Magnetické pole v jakémkoli směru ...........................

 

 80 A/m 

 e) Vibrace: 

  Sinusové vibrace v jakémkoli směru 

  Vibrační třída V podle bodu 8 písm. a) (větší namáhání, např. na stěžních) 

 Kmitočty  2 až 10 Hz  2 až 13,2 Hz* 

 Amplituda   ± 1,6 mm  ± 1,6 mm 

 Kmitočty  10 až 100 Hz  13,2 až 100 Hz* 

 Amplituda zrychlení .........................................................  ± 7 m/s2  ± 11 m/s2 * 
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11. Návěstní svítilny musí vyhovět zkouškám prostředí stanoveným v dodatku. 

12. Konstrukční díly svítilen vyrobené z organických materiálů nesmějí být citlivé na 
ultrafialové záření. 

Po zkoušce trvající 720 hodin v souladu s bodem 6 dodatku nesmí dojít ke zhoršení kvality 
a tříbarevné souřadnice x a y se nesmějí odchýlit o více než 0,01 od hodnot pro průhledné 
součásti, které nebyly vystaveny záření ani vodě. 

13. Průhledné součástí a stínění svítilen musí být navrženy a zhotoveny tak, aby s ohledem na 
zatížení běžné na plavidle při dlouhodobém provozu s přepětím 10 % a okolní teplotě 
+45°C nebyly zdeformovány, změněny ani zničeny. 

14. Při dlouhodobém provozu a přepětí 10 % a okolní teplotě +60°C musí svítilny zůstat 
nepoškozené na svých držácích, jsou-li po dobu osmi hodin vystaveny síle 1000 N 
(Newton). 

15. Svítilny musí být odolné proti dočasnému zaplavení. Během dlouhodobého provozu 
s přepětím 10 % a okolní teplotou +45°C nesmějí být poškozeny, jsou-li polity obsahem 
10litrové nádoby s vodou o teplotě od +15° do +20°C. 

16. Trvanlivost použitých materiálů musí být zajištěna za provozních podmínek; materiály 
musí zejména během provozu vydržet nejvyšší teploty při nepřetržitém používání. 
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17. Skládají-li se svítilny z nekovových konstrukčních dílů, musí být určena jejich teplota při 
nepřetržitém provozu za podmínek na plavidle při okolní teplotě +45°C. 

Překračuje-li takto stanovená teplota při nepřetržitém provozu u nekovových materiálů 
nejvyšší teploty uvedené v tabulkách X a XI v publikaci IEC 598 části 1, provedou se 
zvláštní zkoušky, aby se určila odolnost vůči trvalému mechanickému, tepelnému a 
klimatickému namáhání těchto součástí svítilen. 

18. Při zkouškách odolnosti součástí vůči deformacím při teplotě při nepřetržitém provozu se 
svítilny umístí do provozní polohy v mírném, stálém proudění vzduchu (v = přibližně 
0,5 m/s) při okolní teplotě +45°C a za podmínek na plavidle. Během temperování a po 
dosažení provozní teploty se nekovové části podrobí mechanickému namáhání 
odpovídajícímu jejich účelu nebo možné manipulaci. Průhledné součásti svítilen z jiných 
materiálů než křemičité sklo jsou v polovině mezi horní a dolní hranou průhledné části  
vystaveny působení kovového razníku o rozměrech 5 mm × 6 mm s konstantní silou 6,5 N 
(odpovídající tlaku prstu). 

Součást nesmí vykazovat žádnou stálou deformaci v důsledku takovéhoto mechanického 
namáhání. 

19. Ke zkoušce odolnosti konstrukčních dílů vůči atmosférickým činitelům se svítilny 
s nekovovými konstrukčními díly, které jsou při provozu vystaveny povětrnostním vlivům, 
umístí do klimatické komory, v níž po 12 hodinách dochází ke střídání prostředí s teplotou 
45°C a relativní vlhkostí 95 % a prostředí s teplotou –20°C, a jsou provozovány střídavě za 
podmínek na plavidle, takže v obdobích odpovídajících jejich dobám provozu jsou 
vystaveny teplým a vlhkým a studeným cyklům a teplotním změnám od nízkých až 
k vysokým teplotám. 

Celková doba trvání této zkoušky je nejméně 720 hodin. Při zkoušce nesmí dojít ke změně 
funkčnosti nekovových součástí svítilny. 

20. Součásti svítilny, k nimž je snadný přístup, nesmějí při okolní teplotě +45°C dosáhnout 
vyšší teploty než +70°C, jsou-li vyrobeny z kovu, nebo +85°C, jsou-li vyrobeny z jiného 
materiálu. 
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21. Svítilny musí být navrženy a zhotoveny podle uznaných norem a musí vyhovovat zejména 
publikaci IEC 598 části 1, „Lodě, osvětlení – Obecné požadavky a zkoušky“. Musí být 
splněny požadavky těchto bodů: 

– Ochrana přípojek (č. 7.2), 
– Ochrana před úrazem elektrickým proudem (č. 8.2), 
– Izolační odpor a stabilita napětí (č. 10.2 a č. 10.3), 
– Zemní a nadzemní vedení (č. 11.2), 
– Životnost a zahřívání (č. 12.1, tabulky X, XI a XII), 
– Odolnost vůči teplu, ohnivzdornost a odolnost vůči bludným proudům (č. 13.2, č. 13.3 

a  č. 13.4), 
– Závitové přípojky (č. 14.2, č. 14.3 a č. 14.4). 

22. Elektrické vodiče mají obvykle průřez nejméně 1,5 mm2. Vodič použitý pro připojení musí 
být nejméně typu HO 7 RN-F nebo rovnocenný. 

23. Druh ochrany svítilny pro oblasti s nebezpečím výbuchu musí stanovit a schválit k tomuto 
účelu příslušné technické zkušebny. 

24. Způsob konstrukce svítilen musí zajistit 

1) snadné čištění, včetně vnitřku svítilny, a snadnou výměnu světelného zdroje, a to i za 
tmy, 

2) zamezení hromadění kondenzátů, 

3) použití pouze trvanlivých pružných těsnících vložek, aby bylo zajištěno, že 
odnímatelné části jsou nepropustné, 

4) ze svítilny nemůže vycházet žádné světlo jiné barvy, než je stanoveno. 

25. Ke každé svítilně, která má být namontována, musí být přiložen návod s pokyny pro 
umístění a montáž, v němž je uvedeno, kde má být světlo namontováno, a účel a typ 
vyměnitelných součástí. Přenosné svítilny musí být možné upevnit na místo snadno 
a bezpečně. 

26. Potřebné úchyty musí být takové, aby ve stanovené poloze byla vodorovná rovina 
souměrnosti svítilny rovnoběžná s vodoryskou plavidla. 
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27. Na každou svítilnu se na místo, které zůstane viditelné po montáži na plavidle, zřetelně 
a trvanlivě upevní tyto značky: 

1) jmenovitý příkon světelného zdroje, pokud různé jmenovité příkony vedou k rozdílné 
dohlednosti, 

2) druh svítilny pro sektorová světla, 

3) značka nulového směru na sektorových světlech pomocí značky bezprostředně pod 
nebo nad průhlednou částí, 

4) druh světla, např. „silné“, 

5) obchodní značka, 

6) místo pro schvalovací značku, např.: .F.91.235. 

 

Článek 3.02 

Filtry a optická skla 

1. Filtry (optika a skla) a optická skla mohou být vyrobena z organického skla (syntetické 
sklo) nebo z anorganického skla (křemičité sklo). 

Filtry a optická skla z křemičitého skla musí být zhotovena ze skla nejméně hydrolytické 
třídy IV podle normy ISO 719, aby byla zaručena dlouhodobá odolnost vůči vodě. 

Filtry a optická skla ze syntetického skla musí mít dlouhodobou odolnost vůči vodě 
srovnatelnou s filtry a optickými skly z křemičitého skla. 

Optická skla musí být vyrobena ze skla s malým vnitřním pnutím. 

2. Filtry a optická skla musí být pokud možno bez šlír, bublin a nečistot. Povrch nesmí 
vykazovat žádné vady jako neleštěné (matné) části, hluboké rýhy atd. 

3. Filtry a optická skla musí splňovat požadavky článku 3.01. Jejich fotometrické a 
kolorimetrické vlastnosti se nesmějí za těchto podmínek změnit. 
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4. Červená a zelená optická skla bočních světel nesmějí být vzájemně zaměnitelná. 

5. Kromě značky výrobce musí být na filtrech a optických sklech na místě, které zůstane 
viditelné po jejich zabudování do svítilen, čitelně a trvanlivě vyznačeno číslo schválení a 
popis typu. 

Tyto značky nesmí vést k hodnotám nižším než jsou minimální fotometrické a 
kolorimetrické požadavky. 

 

Článek 3.03 

Elektrické světelné zdroje 

1. V návěstních svítilnách lze použít pouze žárovky vyrobené k tomuto účelu. Musí být 
k dispozici v normalizovaných napětích. Ve zvláštních případech lze povolit výjimky. 

2. Do návěstních svítilen lze žárovky namontovat pouze na určené místo. V návěstních 
svítilnách jsou přípustné nejvýše dvě jednoznačné polohy. Nesprávné polohy a mezipolohy 
nesmějí být možné. Pro zkoušku se zvolí méně příznivá poloha. 

3. Žárovky nesmějí mít žádné specifické vlastnosti, které by nepříznivě ovlivnily jejich 
účinnost, např. rýhy nebo skvrny na baňce nebo vadné umístění vlákna. 

4. Provozní teplota barvy žárovek nesmí být menší než 2360 K. 

5. Použité patice a objímky musí splňovat zvláštní požadavky na optický systém a vydržet 
mechanické namáhání v provozu na plavidle. 

6. Patice žárovky musí být dostatečně pevně spojená s baňkou, aby po 100 hodinách provozu 
při přepětí 10 % vydržela rovnoměrné otáčení s otáčivým momentem 25 kgcm. 

7. Na baňce nebo na patici žárovky musí být zřetelně a trvanlivě vyznačena obchodní značka, 
jmenovité napětí a jmenovité výkonové údaje nebo jmenovitá svítivost a číslo schválení. 
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8. Žárovky musí vyhovovat těmto tolerancím: 

a) Žárovky pro jmenovitá napětí 230 V, 115 V, 110 V a 24 V 
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napětí 

Jmenovitý 
výkon 
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životnost 
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mm 

24 40 43  45 2360 0,72  + 0,1 
      0 

13,5  + 1,35

     0 

110 nebo 
115 

60 69 1000 až až 15  + 2,5 

    0 
11,5  + 1,5 

      0 

230 65 69  65 2856 15  + 2,5 

    0 
11,5  + 1,5 

      0 

 

 Přípustná odchylka 
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Poznámky: 

1) Tolerance vzdálenosti světelného středu žárovky 24 V/40 W: ± 1,5 mm. 
2) L: široký výstupek patice P 28 S je nalevo, je-li žárovka ve svislé poloze, při pohledu proti směru 

vyzařování. 
3) Před změřením hodnot na začátku zkoušky musí být již žárovky v provozu při jmenovitém napětí po 

dobu 60 minut. 
4) Tyto mezní hodnoty musí být dodrženy v oblasti přesahující na obě strany ± 10° vodorovnou rovinu 

procházející středem tělesa svítilny při otáčení lampy o 360° kolem její osy. 
 

b) Žárovky pro jmenovitá napětí 24 V a 12 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

Objímka žárovky např. BAY 15d

Referenční kolík

 

35 ± 1 mm

   

 

Vzdálenost světelného středu

Čirá

Přípustná odchylka osy 
vlákna od osy objímky při 
vzdálenosti světelného 
středu 1 mm. 
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Jmenovité 
napětí 

Jmenovitý 
výkon 

Max. 
příkon

1)
 

Jmenovitá 
životnost 

 

 
Naměřené zkušební 

hodnoty
1
 

 
Těleso svítilny mm 

 
 
 

V 

 
 
 

W 

 
 
 

W 

 
 
 

h 

Vodorovná 
svítivost

2
 

cd 

Teplota 
barvy 

K 

 
 

l mm 

12 
 

24 

 
10 

 
18 

12 
až 20 

9 až 13 
9 až 17 

12 
 

24 

 
25 

 
26,5 

 
 
 

1000 
30 

až 48 

 
 

2360 
až 2856 

 
9 až 13 

Poznámky: 

1) Před změřením hodnot na začátku zkoušky musí být již žárovky v provozu při jmenovitém napětí po 
dobu 60 minut. 

2) Tyto hodnoty musí být dodrženy v oblasti přesahující na obou stranách ± 30° vodorovnou rovinu 
procházející středem tělesa svítilny při otáčení lampy o 360° kolem její osy. 

 

c) Žárovky musí mít na patici vyznačeny odpovídající velikosti. Jsou-li tyto značky uvedeny 
na baňce, nesmí tím být dotčena účinnost žárovky. 

d) Jsou-li místo žárovek použity výbojky, platí pro ně stejné požadavky jako na žárovky. 
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Kapitola 4 

POSTUP ZKOUŠKY A SCHVALOVÁNÍ 

Článek 4.01 

Obecná pravidla 

Pro postup zkoušky a schvalování se použije část I. 

 

Článek 4.02 

Žádost 

1. K žádosti o schválení, kterou podává výrobce nebo jeho oprávněný zástupce, se připojí 
tyto údaje a doklady a vzorky svítilen a jejich příslušenství: 

a) druh světla (např. „silné“); 

b) obchodní název a popis druhu svítilny, jejího světelného zdroje a případně příslušenství; 

c) pro elektrické návěstní svítilny palubní zdroj napětí pro svítilny podle jejich účelu; 

d) specifikace všech parametrů a výkonů; 

e) stručný technický popis s uvedením materiálů, z nichž je vzorek svítilny vyroben, a 
schéma zapojení se stručným technickým popisem, je-li zahrnuto příslušenství svítilny, 
které může ovlivnit funkci; 
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f) pro návěstní svítilny a případně jejich příslušenství dvě vyhotovení 

i) pokynů k seřízení nebo montáži s údaji o světelném zdroji a upevňovacím nebo 
přidržovacím zařízení, 

ii) nákresu s rozměry a názvy a popisy typu, které jsou nutné k určení zkušebního 
vzorku a svítilen instalovaných na plavidle nebo jejich příslušenství; 

iii) jiných dokladů, např. výkresů, seznamů dílů, schémat zapojení, popisů funkcí 
a fotografií, které se týkají nebo mohou týkat důležitých detailů uvedených 
v kapitolách 1 až 3 těchto zkušebních a schvalovacích podmínek, pokud jsou nutné k 
ověření shody svítilen, které mají být vyráběny, se zkušebním vzorkem. Zvlášť 
důležité jsou tyto údaje a výkresy: 

- podélný průřez, který ukazuje detaily struktury filtru a profil světelného zdroje 
(žárovky) a umístění a uchycení; 

- průřez svítilnou uprostřed filtru, který ukazuje detaily uspořádání světelného 
zdroje, filtru, případně optického skla a vodorovný úhel rozptylu u sektorových 
světel; 

- zadní pohled na sektorová světla, s detaily úchytu nebo připevnění; 

- pohled na kruhová světla s detaily úchytu nebo připevnění; 

iv) údajů o rozměrových tolerancích u sériově vyráběných světelných zdrojů, filtrů, 
optických skel, upevňovacích nebo přidržovacích zařízení a světelného zdroje 
vsazeného do svítilny s ohledem na filtr; 

v) údajů o vodorovné svítivosti sériově vyráběných světelných zdrojů při jmenovitém 
napětí; 

vi) údajů o tolerancích v sériové výrobě u barevných skel s ohledem na barvu 
a průhlednost normalizovaného druhu světla A (2856 K) nebo druh světla 
z předpokládaného světelného zdroje. 
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2. K žádosti se připojí dva vzorky připravené k použití, každý s deseti světelnými zdroji 
příslušného jmenovitého napětí a případně pěti barevnými filtry každé signální barvy 
společně s upevňovacím nebo přidržovacím zařízením. 

Na žádost se poskytne rovněž další specifické příslušenství potřebné pro schvalovací 
zkoušky. 

3. Vzorek musí ve všech ohledech odpovídat plánované sériové výrobě. Musí být opatřen 
veškerým příslušenstvím, které je nezbytné pro upevnění nebo umístění do normální 
pracovní polohy, v níž se má používat na plavidle podle svého účelu. Se souhlasem 
technické zkušebny lze některé příslušenství vynechat. 

4. Na žádost je nutno předložit další vzorky, doklady a údaje. 

5. Dokumentaci je nutno předložit v jazyce země technické zkušebny. 

6. Je-li podána žádost o schválení dodatečného zařízení, použijí se obdobně body 1 až 5, 
přičemž dodatečné součásti lze schválit pouze společně se schválenými svítilnami. 

7. Sektorová světla se musí v zásadě předložit jako úplná sada. 

 

Článek 4.03 

Zkouška 

1. Při zkouškách nových nebo pozměněných verzí schválených svítilen nebo příslušenství je 
nutno zjistit, zda vzorek splňuje požadavky těchto zkušebních a schvalovacích podmínek 
a odpovídá dokumentaci uvedené v čl. 4.02 bodě 1 písm. f). 

2. Schvalovací zkouška je založena na podmínkách, které se vyskytují na plavidlech. 
Zkouška zahrnuje všechny světelné zdroje, optická skla a příslušenství, které je nutno 
předložit a které je určeno pro návěstní svítilny. 
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3. Fotometrická a kolorimetrická zkouška se provádí při jmenovitém napětí. 

Při posouzení návěstní svítilny se vezme v úvahu vodorovnou provozní svítivost IB 
a provozní teplota barvy. 

4. Součásti nebo příslušenství se zkouší pouze s typem svítilny, pro kterou jsou určeny. 

5. Zkoušky provedené jinými příslušnými orgány lze uznat jako důkaz o shodě s požadavky 
kapitoly 3, pokud jsou potvrzeny jako rovnocenné zkouškám uvedeným v dodatku. 

 

Článek 4.04 

Schválení 

1. Návěstní svítilny se schvalují na základě článků 4.01 až 4.05 části I. 

2. Pro svítilny nebo příslušenství, které se vyrábí nebo bude vyrábět sériově, lze schválení 
žadateli vydat po zkoušce na náklady žadatele, pokud žadatel zaručí, že budou řádně 
využívána práva plynoucí ze schválení. 

3. V případě schválení se pro příslušný typ svítilny vydá osvědčení o schválení podle 
článku 4.03 části I a přidělí se schvalovací značka podle článku 4.05 části I. 

Schvalovací značka a výrobní číslo se čitelně a trvanlivě připevní na každou svítilnu 
vyrobenou podle vzoru na místo, které po montáži na plavidle zůstane zcela čitelné. 
Značky původu a popisy typu musí být zřetelně čitelné a musí být připevněny trvanlivým 
způsobem. Na svítilny se nesmějí připojit značky, které by se mohly zaměnit se 
schvalovacími značkami. 

4. Schválení lze udělit na dobu určitou a s výhradou určitých podmínek. 

5. Úpravy schválených svítilen a jejich doplňky podléhají souhlasu technické zkušebny. 
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6. Je-li schválení svítilny odňato, žadatel je přímo informován. 

7. Jeden vzorek každého typu schválené svítilny si ponechá technická zkušebna, která jej 
schválila. 

 

Článek 4.05 

Zánik platnosti schválení 

1. Platnost schválení zaniká po uplynutí stanovené doby, nebo je-li schválení zrušeno či 
odňato. 

2. Schválení lze zrušit, pokud 

– již nezvratně neexistují podmínky pro jeho udělení, 

– nejsou splněny zkušební a schvalovací podmínky, 

– svítilna neodpovídá schválenému vzorku, 

– nejsou dodrženy uložené podmínky, nebo 

– držitel schválení se ukáže jako nespolehlivý. 

Schválení se odejme, nebyly-li splněny podmínky stanovené při jeho udělení. 

3. Je-li výroba schválené návěstní svítilny pozastavena, musí být neprodleně informována 
technická zkušebna, která schválení udělila. 

4. Odnětí nebo zrušení schválení znamená, že je zakázáno používat přidělené číslo schválení. 

5. Zanikne-li platnost schválení, je třeba osvědčení předložit technické zkušebně, která je 
vydala, aby provedla zápis o zrušení. 
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Dodatek 

Zkoušky prostředí 

1. Zkouška týkající se ochrany před stříkající vodou a prachem 

1.1 Druh ochrany svítilny musí být zaručen v souladu s klasifikací IP 55 publikace IEC 598 
části 1. 

Zkouška týkající se ochrany vzorku před stříkající vodou a prachem a vyhodnocení 
výsledků se provádí podle publikace IEC 529, klasifikace IP 55. 

První číslice „5“ představuje ochranu proti prachu. To znamená: úplná prachotěsná 
ochrana části pod napětím a ochrana proti škodlivému usazování prachu. Pronikání prachu 
není zcela zabráněno. 

Druhá číslice „5“ představuje ochranu proti stříkající vodě. To znamená, že proud vody 
směřující na svítilnu ze všech směrů nesmí mít žádný škodlivý účinek. 

1.2 Ochrana vzorku proti vodě se vyhodnocuje takto: ochrana se považuje za přiměřenou, 
pokud voda, která do svítilny případně pronikla, nemá žádný škodlivý účinek na fungování 
vzorku. 

Na izolačních materiálech se nesmějí vytvářet vodní usazeniny, pokud by to mohlo 
znamenat, že nelze dosáhnout minimálních hodnot cest plazivého proudu. Součásti pod 
napětím nesmějí být mokré a nesmějí být zasaženy vodou, která se případně ve svítilně 
hromadí. 

2. Zkouška ve vlhkém ovzduší 

2.1 Účel a použití 

Touto zkouškou se má stanovit působení vlhkého tepla a vlhkosti při změně teploty podle 
čl. 3.01 bodu 10 písm. b) během provozu nebo během přepravy či skladování na lodní 
zařízení, přístroje a nástroje, jestliže se tyto mohou setkat s povrchovou vlhkostí v 
důsledku kondenzace. 

Tato kondenzace je v případě neuzavřených konstrukčních dílů podobná působení úsad 
prachu nebo hygroskopického solného filmu, které se vytvářejí během provozu. 
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Níže uvedená specifikace vychází z publikace IEC 68 části 2-30 ve spojení s čl. 3.01 
bodem 10 písm. a) a b). Doplňující informace lze nalézt v publikaci. 

Jednotlivé neuzavřené konstrukční díly a technické celky předložené ke schválení jako 
vzory typu se zkouší v tomto neuzavřeném stavu, nebo není-li to vzhledem k povaze 
konstrukčních dílů možné, s minimálními ochrannými prostředky, které žadatel považuje 
za nezbytné pro použití na plavidle. 

 

2.2 Provedení 

1) Zkouška se provádí ve zkušební komoře, v níž jsou prakticky na všech místech 
přibližně stejná teplota a vlhkost, což je případně zajištěno pomocí zařízení pro 
cirkulaci vzduchu. Pohyb vzduchu nesmí zkoušený vzorek znatelně ochlazovat, musí 
být však dostatečný, aby v jeho bezprostřední blízkosti byly udrženy stanovené 
hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu. 

Kondenzát se ze zkušební komory průběžně odvádí. Na vzorek nesmí kapat žádný 
kondenzát. Kondenzát lze znovu použít pouze k zvlhčování, a to po jeho recyklaci, 
zejména po odstranění chemických příměsí pocházejících ze vzorku. 

2) Vzorek nesmí být vystaven tepelnému sálání pocházejícímu z ohřívání komory. 

3) Vzorek musí být před zahájením zkoušky dostatečně dlouho mimo provoz, aby 
všechny jeho součásti měly okolní teplotu. 

4) Vzorek se uloží do zkušební komory při okolní teplotě +25 ± 10°C odpovídající jeho 
normálnímu použití na plavidle. 

5) Komora se uzavře. Teplota vzduchu se nastaví na –25 ± 3°C a relativní vlhkost na 
45 % až 75 % a tyto hodnoty se udržují, dokud vzorek nedosáhne stejné teploty. 

6) Relativní vlhkost vzduchu se zvyšuje na nejméně 95 % po dobu nejvýše jedné 
hodiny, přičemž teplota vzduchu se nemění. K nárůstu vlhkosti může dojít již 
v poslední hodině temperování vzorku. 
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7) Teplota vzduchu v komoře se postupně zvyšuje na +40 ± 2°C po dobu 3 h ± 0,5 h. 
Během zvyšování teploty se vlhkost vzduchu udržuje na nejméně 95 % a během 
posledních 15 minut na nejméně 90 %. Při nárůstu teploty se vzorek orosí. 

8) Teplota vzduchu se udržuje na +40 ± 2°C po dobu 12 h ± 0,5 h měřeno od počátku 
fáze 7 při relativní vlhkosti vzduchu 93 % ± 3%. Během prvních 15 a posledních 
15 minut období, v němž se teplota udržuje na +40 ± 2°C, může být relativní vlhkost 
vzduchu mezi 90 % a 100 %. 

9) Teplota vzduchu se snižuje na +25 ± 3°C po dobu tří až šesti hodin. Relativní vlhkost 
vzduchu se udržuje trvale na hodnotě větší než 80 %. 

10) Teplota vzduchu se udržuje na +25 ± 3°C po dobu 24 hodin od zahájení fáze 7, 
relativní vlhkost vzduchu zůstává konstantní nad 95 %. 

11) Opakuje se fáze 7. 

12) Opakuje se fáze 8. 

13) Nejdříve deset hodin po zahájení fáze 12 se zapne klimatizační zařízení vzorku. 
Po uplynutí času, který je podle údajů výrobce potřebný ke klimatizaci vzorku, se 
tento uvede do provozu podle pokynů výrobce při jmenovitém napětí energetické sítě 
plavidla s tolerancí ± 3 %. 

14) Po uplynutí času, který je podle výrobce nezbytný k dosažení normální funkčnosti, 
se  zkontrolují funkce a změří a zaznamenají provozní údaje, které jsou důležité pro 
použití na plavidle. Je-li k tomu třeba otevřít zkušební komoru, je nutné ji opět co 
nejrychleji zavřít. 

Je-li k dosažení normální funkčnosti zapotřebí doby delší než 30 minut, tato fáze se 
dostatečně prodlouží, aby byl po dosažení provozního stavu dostatek času ke 
kontrole funkcí a změření provozních údajů, a to nejméně 30 minut. 

15) Během 1 až 3 hodin se teplota vzduchu sníží na okolní teplotu s tolerancí ± 3°C a 
relativní vlhkost vzduchu na méně než 75 %, přičemž vzorek je opět v provozu. 
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16) Komora se otevře a vzorek se vystaví normální teplotě a vlhkosti okolního vzduchu. 

17) Po třech hodinách, odpařila-li se veškerá vlhkost viditelná na vzorku, se funkce 
vzorku znovu zkontrolují a změří a zaznamenají provozní údaje, které mají význam 
pro použití na plavidle. 

18) Vzorek se podrobí vizuální prohlídce. Těleso svítilny se otevře a vnitřek se 
zkontroluje s ohledem na účinky klimatické zkoušky a zbytky kondenzátu. 

2.3 Požadované výsledky 

2.3.1 Vzorek musí fungovat normálně za podmínek popsaných ve fázích 12 až 18. Nesmí být 
pozorováno žádné zhoršení. 

2.3.2 Provozní údaje pro fáze 12 a 18 musí být v tolerancích, které jsou přípustné pro vzorek na 
základě těchto zkušebních a schvalovacích podmínek. 

2.3.3 Uvnitř svítilny se nesmí vyskytovat žádná koroze nebo zbytky kondenzátu, které by při 
dlouhodobém působení vysoké vlhkosti vzduchu mohly způsobit funkční poruchu. 

3. Zkouška při nízké teplotě 

3.1 Účel 

Touto zkouškou se má určit působení chladu během provozu nebo během přepravy či skladování 
podle čl. 3.01 bodů 8 a 10). Doplňující informace lze nalézt v publikaci IEC 68 části 3-1. 

3.2 Provedení 

1) Zkouška se provádí ve zkušební komoře, v níž je prakticky na všech místech přibližně stejná 
teplota, což je případně zajištěno pomocí zařízení pro cirkulaci vzduchu. Vlhkost vzduchu 
musí být dostatečně nízká, aby v žádné fázi zkoušky nedošlo k orosení vzorku kondenzátem. 

2) Vzorek se uloží do zkušební komory při okolní teplotě +25 ± 10°C odpovídající jeho 
normálnímu použití na plavidle. 

3) Teplota v komoře se snižuje na –25 ± 3°C rychlostí nejvýše 45°C/h. 
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4) Teplota v komoře se udržuje na –25 ± 3°C, dokud vzorek nedosáhne teplotní rovnováhy, 
a poté po dobu nejméně dalších dvou hodin. 

5) Teplota v komoře se zvyšuje na 0 ± 2°C rychlostí nejvýše 45°C/h. 

Pro všechny vzorky uvedené v čl. 3.01 bodě 10 písm. a) platí rovněž: 

6) Během poslední hodiny fáze 4 v případě klimatické třídy X se vzorek uvede do provozu 
podle pokynů výrobce při jmenovitém napětí energetické sítě plavidla s tolerancí ± 3 %. 
Zdroje tepla obsažené ve vzorku musí být v provozu. 

Po uplynutí doby potřebné k dosažení normální funkčnosti se zkontrolují funkce a změří 
a zaznamenají provozní údaje, které mají význam pro použití na plavidle. 

7) Teplota v komoře se zvyšuje na okolní teplotu rychlostí nejvýše 45°C/h. 

8) Jakmile vzorek dosáhne teplotní rovnováhy, komora se otevře. 

9) Znovu se zkontrolují funkce vzorku a změří a zaznamenají provozní údaje, které mají 
význam pro použití na plavidle. 

3.3 Požadované výsledky 

Vzorek musí fungovat normálně za podmínek popsaných ve fázích 7, 8 a 9. Nesmí být pozorováno 
žádné zhoršení. 

Provozní údaje pro fáze 7 a 9 musí být v tolerancích, které jsou přípustné pro vzorek na základě 
těchto zkušebních a schvalovacích podmínek. 
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4. Tepelná zkouška 

4.1 Účel a použití 

Touto zkouškou se má určit působení tepla během provozu, přepravy a skladování podle čl. 3.01 
bodu 8 písm. a) a bodu 10 písm. a). Níže uvedená specifikace vychází z publikace IEC 68 části 2-2 
ve spojení s čl. 3.01 bodem 10 písm. a). Doplňující informace lze nalézt v publikaci IEC. 

 

 Normální Extrémní 

 zkoušky prostředí 

Klimatické třídy X a S   +55°C +70°C 

 Přípustná tolerance ± 2°C 

V zásadě se nejdříve provádí zkouška za extrémních podmínek prostředí. Pokud jsou provozní 
údaje v tolerancích platných pro normální podmínky prostředí, lze od zkoušky v normálním 
prostředí upustit. 

4.2 Provedení 

1) Zkouška se provádí ve zkušební komoře, v níž je prakticky na všech místech přibližně 
stejná teplota, což je případně zajištěno pomocí zařízení pro cirkulaci vzduchu. Pohyb 
vzduchu nesmí zkoušený vzorek znatelně ochlazovat. Vzorek nesmí být vystaven 
tepelnému sálání pocházejícímu z ohřívání komory. Vlhkost vzduchu musí být dostatečně 
nízká, aby v žádné fázi zkoušky nedošlo k orosení vzorku kondenzátem. 

2) Vzorek se uloží do zkušební komory při okolní teplotě +25 ± 10°C podle svého 
normálního použití na plavidle. Vzorek se uvede do provozu podle pokynů výrobce při 
jmenovitém napětí energetické sítě plavidla s tolerancí ± 3 %. 

Po uplynutí doby potřebné k dosažení normální funkčnosti se zkontrolují funkce a změří 
a zaznamenají provozní údaje, které mají význam pro použití na plavidle. 

3) Teplota vzduchu v komoře se zvyšuje na zkušební teplotu uvedenou v čl. 3.01 bodě 10 
písm. a) rychlostí nejvýše 45°C/h. 
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4) Teplota vzduchu se udržuje na zkušební teplotě, dokud vzorek nedosáhne tepelné 
rovnováhy, a poté po dobu dalších dvou hodin. 

Během posledních dvou hodin se znovu zkontrolují funkce a změří a zaznamenají provozní 
údaje. 

5) Teplota se po dobu nejméně jedné hodiny snižuje na okolní teplotu. Poté se komora otevře. 

Jakmile vzorek dosáhne okolní teploty, opět se zkontrolují funkce a změří a zaznamenají 
provozní údaje, které mají význam pro použití na plavidle. 

4.3 Požadované výsledky 

Vzorek musí fungovat normálně za podmínek popsaných ve všech fázích zkoušky. Nesmí být 
pozorováno žádné zhoršení. Provozní údaje pro fáze 2, 4 a 5 musí být v tolerancích, které jsou pro 
vzorek přípustné u zkoušek v normálním prostředí na základě těchto zkušebních a schvalovacích 
podmínek. 

 

5. Vibrační zkouška 

5.1 Účel a použití 

Touto zkouškou se mají určit funkční a strukturní účinky vibrací uvedených v čl. 3.01 bodě 10 
písm. e). Strukturní účinky se týkají chování mechanických konstrukčních částí, zejména 
rezonančních kmitů a namáhání materiálu, které vede k únavě, aniž by s tím musely být spojeny 
přímé účinky na funkci nebo změny provozních údajů. 

Funkční účinky se týkají přímo funkce a provozních údajů vzorku. Mohou být spojeny se 
strukturními účinky. 

Níže uvedená specifikace vychází z publikace IEC 68 části 2-6 ve spojení s čl. 3.01 bodem 10 
písm. e). Hodnoty odlišné od hodnot ve výše uvedených předpisech jsou označeny *. Doplňující 
informace lze nalézt v publikaci IEC 68 části 2-6. 
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Požadavky zkoušky: 

Zkouška se provádí se sinusovými vibracemi při použití níže uvedených kmitočtů s uvedenými 
amplitudami: 

 Normální Extrémní 

 zkoušky prostředí 

Vibrační třída V: 

Kmitočty 

Amplituda 

Kmitočty 

Amplituda zrychlení 

 

2 až 10 Hz 

± 1,6 mm 

10 až 100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2 až 13,2 Hz* 

± 1,6 mm 

13.2 až 100 Hz* 

± 11 m/s2 

 

V zásadě se nejdříve provádí zkouška za extrémních podmínek prostředí. Pokud jsou provozní 
údaje v tolerancích platných pro normální podmínky prostředí, lze od zkoušky v normálním 
prostředí upustit. 

Vzorky, u nichž se předpokládá, že budou používány s tlumiči kmitů, musí být zkoušeny s těmito 
tlumiči. Pokud není výjimečně možné provést zkoušku s tlumiči kmitů určenými pro normální 
provoz, zkoušejí se přístroje bez tlumičů kmitů a namáhání se upraví tak, aby se vzalo v úvahu 
působení tlumiče. 

Zkouška bez tlumičů kmitů je rovněž přípustná ke stanovení charakteristických kmitočtů. 

Vibrační zkouška se provádí ve třech hlavních směrech, které jsou navzájem kolmé. U vzorků, které 
vzhledem ke své konstrukci mohou být vystaveny zvláštnímu namáhání v důsledku vibrací v kosém 
úhlu k hlavním směrům, se zkouška provede rovněž ve směrech se zvláštní citlivostí. 
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5.2 Provedení 

1) Zkušební zařízení 

Zkouška se provádí pomocí vibračního zařízení, nazývaného vibrační stůl, které umožňuje 
vystavit vzorek mechanickým vibracím podle těchto podmínek: 

- Základní pohyb je sinusový a probíhá tak, že se upevňovací body vzorku v podstatě 
pohybují ve fázi a podél rovnoběžných přímek. 

- Maximální amplituda kmitu příčného pohybu v libovolném upevňovacím bodě nesmí 
překročit 25 % specifikované amplitudy základního pohybu. 

- Podíl rušivých vibrací vyjádřený vzorcem 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (v %) 

kde a1 je efektivní hodnota zrychlení při použitém kmitočtu, 

a kde atot je efektivní hodnota celkového zrychlení, včetně a1, měřeno 
v kmitočtovém rozsahu < 5 000 Hz, 

nesmí v upevňovacím bodě zvoleném jako referenční bod pro měření zrychlení 
přesáhnout 25 %. 

- Amplituda kmitu se nesmí odlišovat od příslušné teoretické hodnoty o více než 

± 15 % v upevňovacím bodě zvoleném jako referenční bod a 

± 25 % v ostatních upevňovacích bodech. 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf  49 
PŘÍLOHA IX DG C III  CS 

K určení charakteristických kmitočtů musí být možné nastavit amplitudu kmitu v malých 
intervalech mezi nulou a teoretickou hodnotou. 

- Frekvence vibrací se nesmí od teoretické hodnoty odchylovat o více než 

 ± 0,05 Hz pro kmitočty do 0,25 Hz, 

± 20 %  pro kmitočty od 0,25 Hz do 5 Hz, 

 ± 1 Hz pro kmitočty od 5 Hz do 50 Hz, 

± 2 %  pro kmitočty vyšší než 50 Hz 

 

Ke srovnání charakteristických kmitočtů musí být možné je nastavit na počátku a na konci 
vibrační zkoušky s odchylkou nejvýše: 

 ± 0,05 Hz pro kmitočty do 0,5 Hz, 

± 10 % ± 0,5 Hz pro kmitočty do 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz pro kmitočty od 5 Hz do 100 Hz, 

± 0,5 %  pro kmitočty vyšší než 100 Hz 

 

K rozmítání kmitočtů by mělo být možné, aby se frekvence vibrací kontinuálně a 
exponenciálně měnila v obou směrech mezi dolními a horními hranicemi kmitočtových 
rozsahů uvedených v bodě 5.1 s rychlostí rozmítání 1 oktáva/min. ± 10 %. 
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K určení charakteristických kmitočtů musí být možné podle potřeby zpomalit rychlost 
změny frekvence vibrací. 

- Intenzita magnetického pole vytvořeného vibračním zařízením v okolí vzorku by 
neměla překročit 20 kA/m. Technická zkušebna může pro některé vzorky vyžadovat 
nižší přípustné hodnoty. 

2) První prohlídka, upevnění a uvedení do provozu 

Vzorek se prohlédne vizuálně, aby se ověřilo, zda je v bezvadném stavu, zejména zda je 
bezvadná montáž všech konstrukčních částí a technických celků. 

Vzorek se upevní na vibrační stůl podle druhu upevnění, jež se předpokládá na plavidle. 
Vzorky, jejichž funkce a chování při vlivu vibrací závisí na jejich poloze ke svislé ose, se 
zkoušejí v běžné pracovní poloze. Úchyty a zařízení použité k upevnění nesmí významně 
změnit amplitudu a pohyby vzorku v kmitočtovém rozsahu použitém při zkoušce. 

Vzorek se uvede do provozu podle pokynů výrobce při jmenovitém napětí energetické sítě 
plavidla s tolerancí ± 3 %. 

Po uplynutí doby potřebné k dosažení normální funkčnosti se zkontrolují funkce a změří a 
zaznamenají provozní údaje, které mají význam pro použití na plavidle. 

3) Úvodní kontrola chování při vystavení vibracím 

Tato fáze zkoušky se provádí u všech vzorků. U vzorků, které lze použít k různým účelům 
s různými vibračními účinky, se zkouška provede pro všechny druhy provozu, nebo pouze 
pro některé z nich. 

Pomocí vibračního stolu se uskuteční frekvenční cyklus tak, aby kmitočtový rozsah 
uvedený v bodě 5.1 s odpovídajícími amplitudami byl pokryt od nejnižšího k nejvyššímu 
kmitočtu a naopak rychlostí jedna oktáva za minutu. Přitom je vzorek pozorován pomocí 
vhodných měřidel a vizuálně a v případě potřeby pomocí stroboskopu, aby se pečlivě 
zkontrolovaly případné funkční poruchy, změny provozních údajů a mechanické jevy jako 
rezonanční kmity a drnčení, k nimž dochází při určitých kmitočtech. Tyto kmitočty se 
nazývají „charakteristické“. 
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V případě potřeby se k určení charakteristických kmitočtů a vibračních účinků změna 
kmitočtu zpomalí, zastaví nebo obrátí a zmenší se amplituda kmitu. Během postupné 
změny provozních údajů je nutné vyčkat dosažení konečné hodnoty při zachování 
frekvence vibrací, nejvýše však pět minut. 

Během rozmítání kmitočtu se zaznamenávají alespoň kmitočty a provozní údaje, které mají 
význam pro použití na plavidle, a zapisují se všechny charakteristické kmitočty a jejich 
účinky pro následné srovnání během fáze 7. 

Nelze-li během provozu přiměřeně zjistit odezvu vzorku na mechanické vibrace, provede 
se dodatečná zkouška vibrační odezvy s vypnutým vzorkem. 

Pokud během rozmítání kmitočtu provozní údaje značně překračují přípustné tolerance, 
funkce je nepřijatelně narušena nebo pokud strukturní rezonanční kmity mohou vést ke 
zničení, pokud by vibrační zkouška pokračovala, lze zkoušku přerušit. 

4) Zkouška spínacích funkcí 

Tato fáze zkoušky se provádí u všech vzorků, u nichž může vibrační namáhání ovlivnit 
spínací funkce, např. u relé. 

Vzorek se vystaví vibracím v kmitočtových rozsazích uvedených v bodě 5.1 s postupně 
měněným kmitočtem podle řady E-121 a s odpovídajícími amplitudami. V každém stupni 
kmitočtu se všechny spínací funkce, které mohou být citlivé na vibrace, případně včetně 
zapnutí a vypnutí, provedou nejméně dvakrát. 

Spínací funkce se mohou zkoušet rovněž při kmitočtech mezi hodnotami řady E-12. 

                                                 
1 Základní hodnoty řady E-12 IEC: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 
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5) Prodloužená zkouška 

Tato fáze zkoušky se provádí u všech vzorků. U vzorků, které lze použít k různým účelům 
s různými vibračními účinky, se první fáze zkoušky (když je vzorek v provozu) může 
provést několikrát pro všechny druhy provozu, nebo pouze pro některé z nich. 

Vzorek v provozu podle fáze 2 se vystaví pěti cyklům, během nichž je kmitočtový rozsah 
uvedený v bodě 5.1 jako vyvolávající namáhání s odpovídajícími amplitudami pokaždé 
pokryt od nejnižšího k největšímu kmitočtu a naopak rychlostí jedna oktáva za minutu. 

Po pátém cyklu se vibrační stůl může zastavit, zkontrolují se funkce a změří a zaznamenají 
provozní údaje, které mají význam pro použití na plavidle. 

6) Prodloužená zkouška s pevným kmitočtem 

Tato fáze zkoušky se provádí, pokud jsou při zkoumání vibračního chování během fáze 3 
během rozmítání kmitočtového rozsahu nad 5 Hz pozorovány mechanické rezonance, které 
jsou podle výrobce nebo jeho oprávněného zástupce přípustné pro dlouhodobý provoz na 
plavidle, u nichž však nelze považovat pevnost dotčených součástí za samozřejmou. Tato 
fáze se týká zejména přístrojů vybavených tlumičem kmitů s rezonančním kmitočtem 
v kmitočtovém rozsahu uvedeném v bodě 5.1 a vyšším než 5 Hz. 

Vzorek v provozu podle fáze 2 se pro každý dotčený rezonanční kmitočet vystaví po dobu 
dvou hodin vibracím s amplitudou stanovenou pro zkoušky v extrémním prostředí a 
s příslušným kmitočtem uvedeným v bodě 5.1, přičemž směr vibrací je takový, jaký při 
normálním použití vyvolává u dotyčných součástí největší namáhání. V případě potřeby se 
použitý kmitočet musí upravit tak, aby rezonanční kmity měly nejméně 70 % své 
maximální amplitudy, nebo kmitočet nepřetržitě kolísal mezi dvěma hodnotami 2 % pod a 
2 % nad rezonančním kmitočtem původně zaznamenaným rychlostí nejméně 0,1, nejvýše 
však 1 oktáva za minutu. Během vibračního namáhání se sledují funkce vzorku, dokud se 
nezačnou objevovat funkční poruchy kvůli uvolnění nebo posunutí mechanických součástí 
nebo kvůli přerušení elektrického spojení či zkratu. 

Vzorky, u nichž je účelné provést tuto fázi zkoušky ve vypnutém stavu, lze zkoušet 
v tomto stavu, pokud mechanické namáhání dotyčných součástí není menší než při 
normálním použití. 
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7) Závěrečná kontrola chování při vystavení vibracím 

Tato fáze zkoušky se provede podle potřeby. 

Kontrola chování při vystavení vibracím podle fáze 3 se opakuje s použitím kmitočtů a 
amplitud stanovených pro tuto fázi. Zaznamenané charakteristické kmitočty a pozorované 
účinky vibračního namáhání se srovnají s výsledky fáze 3, aby se zjistily případné změny, 
k nimž došlo během vibrační zkoušky. 

8) Závěry prohlídky 

Po zastavení vibračního stolu a po uplynutí doby potřebné pro dosažení funkčního stavu 
bez vibračního namáhání se zkontrolují funkce a  změří a zaznamenají provozní údaje, 
které mají význam pro použití na plavidle. 

Nakonec se vzorek zkontroluje vizuálně, aby se ověřilo, zda je v bezvadném stavu. 

5.3 Požadované výsledky 

Vzorek a jeho konstrukční části a technické celky by neměly vykazovat žádné mechanické 
rezonanční kmity v kmitočtových rozsazích uvedených v bodě 5.1. Jsou-li rezonanční kmity tohoto 
typu nevyhnutelné, je nutno přijmout konstrukční opatření, kterými se zajistí, aby nedošlo 
k poškození vzorku, jeho konstrukčních části a technických celků. 

Během vibrační zkoušky a po ní se nesmí objevit žádný patrný účinek vibračního namáhání, 
zejména žádný rozdíl mezi charakteristickými kmitočty zaznamenanými ve fázi 7 a hodnotami 
zjištěnými ve fázi 3 a nesmí být zaznamenáno žádné poškození nebo porucha funkce v důsledku 
déletrvajících vibrací. 

Během zkoušky v normálním prostředí musí provozní údaje zaznamenané ve fázích 3 až 8 zůstat 
v přípustných tolerancích na základě těchto zkušebních a schvalovacích podmínek. 

Během zkoušky spínacích funkcí ve fázi 4 nesmí dojít k poruchám spínání nebo chybnému spínání. 
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6. Urychlená zkouška odolnosti vůči povětrnostním vlivům 

6.1 Účel a použití 

Urychlená zkouška odolnosti vůči povětrnostním vlivům (simulace vystavení povětrnostním vlivům 
pomocí záření z xenonových výbojek s filtry a postřikování) se provádí podle částí 2-3, 2-5 a 2-9 
publikace IEC 68 s těmito doplněními: 

Podle této publikace je cílem urychlené zkoušky odolnosti vůči povětrnostním vlivům simulovat 
přirozené povětrnostní podmínky pomocí zkušebního zařízení a specifických reprodukovatelných 
podmínek s cílem vyvolat rychlé změny vlastností materiálů. 

Urychlená zkouška se provádí ve zkušebním zařízení s filtrovaným zářením z xenonových výbojek 
a občasným postřikováním. Po vystavení těmto vlivům, měřeno součinem intenzity záření a jeho 
trvání, se srovnají vlastnosti vzorku se vzorky stejného původu, které těmto vlivům nebyly 
vystaveny. V prvé řadě se specifikují vlastnosti, které jsou rozhodující pro praktické použití, např. 
barva, kvalita povrchu, rázová odolnost, pevnost v tahu a mechanická odolnost. 

Ke srovnání výsledků s výsledky vystavení přirozeným povětrnostním podmínkám se předpokládá, 
že změna vlastností je způsobena zejména přírodním zářením a současným působením kyslíku, 
vody a tepla na materiály. 

U urychlené zkoušky se proto zvláštní důraz klade na to, aby se záření v přístroji velmi blížilo 
přírodnímu záření (viz publikace IEC). Přírodní záření simuluje záření z xenonové lampy se 
zvláštním filtrem. 

Zkušenosti ukazují, že při uvedených zkušebních podmínkách existuje silná korelace mezi odolností 
vůči povětrnostním vlivům při urychlené zkoušce a odolností vůči přirozeným povětrnostním 
podmínkám. Urychlená zkouška, která je nezávislá na místě, klimatu a roční době, má oproti 
přirozeným povětrnostním podmínkám tu výhodu, že je reprodukovatelná a umožňuje zkrátit dobu 
trvání zkoušky, jelikož ta je nezávislá na střídání dne a noci a ročních dob. 
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6.2 Počet vzorků 

Není-li dohodnuto jinak, používá se ke zkoušce odolnosti vůči povětrnostním vlivům přiměřený 
počet vzorků. Ke srovnání je zapotřebí dostatečný počet vzorků, které nebyly vystaveny 
povětrnostním vlivům. 

6.3 Příprava vzorků 

Vzorky jsou podrobeny zkoušce ve stavu, v němž jsou dodány, není-li dohodnuto jinak. Vzorky, 
které mají být použity ke srovnání, se po dobu zkoušky ponechají na tmavém místě při okolní 
teplotě. 

6.4 Zkušební zařízení 

Zkušební zařízení se skládá v podstatě z větrané komory, v jejímž středu se nachází zdroj záření. 
Kolem zdroje záření se umístí optické filtry. Úchyty vzorku rotují kolem podélné osy systému 
v požadované vzdálenosti od zdroje a filtrů, aby bylo dosaženo intenzity záření stanovené 
v bodě 6.4.1. 

Intenzita záření se u žádné části celkových exponovaných ploch vzorku nesmí lišit o více než 
± 10 % od aritmetické střední hodnoty intenzity záření u jednotlivých ploch. 

6.4.1 Zdroj záření 

Jako zdroj záření se používá xenonová výbojka. Tok záření se zvolí tak, aby intenzita záření na 
povrchu vzorku činila 1 000 ± 200 W.m-2 ve vlnovém pásmu 300 až 830 nm (přístroj k měření 
ozáření viz bod 6.9). 

Použijí-li se xenonové výbojky chlazené vzduchem, nesmí se již použitý vzduch obsahující ozon 
dostat do zkušební komory a musí být odváděn odděleně. 

Experimentální hodnoty ukazují, že po přibližně 1 500 hodinách provozu tok záření z xenonových 
výbojek poklesne na 80 % počáteční hodnoty; poté se znatelně sníží rovněž podíl ultrafialového 
záření ve srovnání s ostatními formami záření. Po této době se proto musí xenonová výbojka 
vyměnit (viz rovněž údaje poskytnuté výrobcem xenonové výbojky). 
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6.4.2 Optické filtry 

Optické filtry se musí umístit mezi zdroj záření a úchyty vzorku tak, aby se filtrované záření 
z xenonových výbojek co nejvíce podobalo přírodnímu záření (viz publikace IEC 68 části 2 až 9). 

Všechny skleněné filtry se musí pravidelně čistit, aby se zabránilo nežádoucímu snížení intenzity 
záření. Nelze-li již dosáhnout podobnosti s přírodním zářením, musí se filtry vyměnit. 

Pokud jde o vhodné optické filtry, je nutno dodržet údaje poskytnuté výrobcem přístroje. Při dodání 
přístroje musí výrobce zaručit, že tento splňuje požadavky stanovené v bodě 6.4. 

6.5 Zařízení k postřikování a zvlhčování vzduchu 

Vzorek se musí namáčet tak, aby působení bylo stejné jako v případě přirozeného deště a rosy. 
Zařízení k postřikování vzorků musí být navrženo tak, aby během postřikování byly namočeny 
všechny vnější povrchy vzorku. Musí být řízeno tak, aby byl dodržen cyklus postřikování a sucha 
stanovený v bodě 6.10.3. Vzduch ve zkušební komoře se musí zvlhčovat, aby byla dodržena 
relativní vlhkost stanovená v bodě 6.10.3. Voda, která se používá k postřikování a zvlhčování 
vzduchu, musí být destilovaná nebo zcela odsolená (vodivost < 5 µS/cm). 

Nádržky, potrubí a postřikovače pro destilovanou nebo zcela odsolenou vodu musí být z materiálů 
odolných vůči korozi. Relativní vlhkost vzduchu ve zkušební komoře se měří a nastavuje pomocí 
vlhkoměru, který je chráněn proti postřiku a přímému záření. 

Při použití zcela odsolené vody nebo recirkulované vody existuje riziko (jako při zkoušce laku) 
tvorby úsad na povrchu vzorku nebo otěru povrchu látkami v suspenzi. 

6.6 Větrací zařízení 

Teplota černé tabule popsané v bodě 6.10.2 se ve zkušební komoře udržuje cirkulací čistého, 
filtrovaného, zvlhčeného a popřípadě temperovaného vzduchu kolem vzorků. Proudění a rychlost 
vzduchu je nutno zvolit tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné temperování všech vnějších povrchů 
úchytů vzorků v systému. 
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6.7 Úchyty vzorků 

Lze použít jakékoli úchyty z nerezové oceli, které umožní upevnit vzorky podle bodu 6.10.1. 

6.8 Teploměr černé tabule 

K měření teploty černé tabule během suchého období cyklu se používá teploměr černé tabule. 
Teploměr se skládá z desky z nerezové oceli, která je tepelně izolovaná od svých úchytů, které mají 
stejné rozměry jako úchyty vzorků, s tloušťkou 0,9 ± 0,1 mm. Obě strany desky jsou pokryty 
lesklým černým lakem s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, který má maximální 
odrazivost 5 % při vlnových délkách více než 780 nm. Teplota tabule se měří pomocí bimetalického 
teploměru, jehož senzor se nachází na místě s dobrým tepelným kontaktem uprostřed tabule. 

Nedoporučuje se ponechávat teploměr v přístroji po celou dobu zkoušky uvedené v bodě 6.10. Stačí 
vložit teploměr do zkušebního přístroje každých 250 hodin po dobu přibližně 30 minut a měřit 
teplotu černé tabule během suchého období. 

6.9 Přístroj k měření ozáření 

Ozáření (měrná jednotka: W.s.m
-2

) je součinem intenzity ozáření (jednotka: W.m
-2

) a doby trvání 
ozáření (jednotka: s). Ozáření povrchů vzorku ve zkušebním zařízení se měří pomocí vhodného 
měřicího přístroje, který je přizpůsoben funkci záření systému složeného ze zdroje záření a filtru. 
Přístroj k měření ozáření je nutno ocejchovat nebo kalibrovat tak, aby se nebralo v úvahu 
infračervené záření nad 830 nm. 

Vhodnost zařízení k měření ozáření závisí v zásadě na tom, zda je jeho čidlo vysoce odolné vůči 
povětrnostním vlivům a stárnutí a má dostatečnou spektrální citlivost na přirozené záření. 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf  58 
PŘÍLOHA IX DG C III  CS 

Zařízení k měření ozáření se může skládat např. z těchto částí: 

a) křemíkový fotoelektrický článek jako čidlo záření, 

b) optický filtr umístěný před fotoelektrickým článkem a 

c) měřič elektrického výboje (coulombmetr), který měří součin (jednotka: C = A.s) intenzity 
proudu fotoelektrického článku v poměru k intenzitě záření (jednotka: A) a doby trvání 
záření (jednotka: s). 

Stupnici zařízení k měření ozáření je nutno kalibrovat. Kalibrace se zkontroluje po roce používání a 
případně se upraví. 

Intenzita ozáření povrchu vzorků závisí na vzdálenosti od zdroje záření. Povrchy vzorku musí být 
proto pokud možno ve stejné vzdálenosti od zdroje záření jako čidlo zařízení k měření ozáření. 
Není-li to možné, musí se hodnoty ozáření odečtené na zařízení k měření ozáření vynásobit 
opravným faktorem. 

 

6.10 Provedení 

6.10.1 Vzorky se upevní na úchyty tak, aby se na zadní straně vzorku nemohla hromadit voda. 
Úchyty vzorku musí způsobovat co nejmenší mechanické namáhání. Aby bylo zajištěno co 
nejrovnoměrnější ozáření a postřikování, otáčejí se vzorky během zkoušky kolem systému zdroje 
záření a filtru a postřikovacího zařízení rychlostí 1 až 5 otáček za minutu. Normálně je 
povětrnostním podmínkám vystavena pouze jedna strana vzorku. Podle použitelných ustanovení 
publikace IEC nebo podle dohody lze exponovat i přední a zadní stranu téhož vzorku. V tomto 
případě se každá strana vystaví stejnému záření a postřikování. 
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Vystavení přední a zadní strany daného vzorku stejnému záření a postřikování lze docílit 
pravidelným otáčením vzorku. To lze v případě úchytu v podobě otevřeného rámu provést 
automaticky pomocí otočných zařízení. 

6.10.2 Teplota černé tabule v místě, kde se nachází vzorky, se během suchého období nastaví a 
reguluje podle publikací IEC použitelných na dotyčné zařízení. Není-li dohodnuto jinak, musí být 
průměrná teplota černé tabule udržována na +45°C. Průměrnou teplotou černé tabule se rozumí 
aritmetický průměr teplot černé tabule dosažených na konci suchého období. Během suchého 
období jsou přípustné místní odchylky ± 5°C a v krajních případech ± 3°C. 

K udržení požadované teploty černé tabule a případně k zajištění záření stejné intenzity na přední a 
zadní straně vzorku (viz bod 6.10.1) se vzorky mohou automaticky obrátit po každém otočení 
o 180°. V tomto případě je nutno zahrnout do otáčivého pohybu i teploměr černé tabule a zařízení 
k měření ozáření. 

6.10.3 Vzorky upevněné v úchytech a čidlo zařízení k měření ozáření podle bodu 6.9 jsou 
rovnoměrně vystaveny záření a postřikování podle níže uvedeného cyklu, který se opakuje: 

postřikování: 3 minuty 

suché období: 17 minut 

Během suchého období musí být relativní vlhkost vzduchu 60 až 80 %. 

 

6.11 Doba trvání zkoušky a postup 

Zkouška se provádí podle postupu B v publikaci IEC 68 části 2-9. Zkouška trvá 720 hodin při cyklu 
postřikování podle bodu 6.10.3. 

Doporučuje se provádět zkoušku odolnosti vůči povětrnostním vlivům se stejným vzorkem 
(v případě nedestruktivní zkoušky změny uvažovaných vlastností, např. zkoušky odolnosti vůči 
povětrnostním vlivům) nebo s několika vzorky (v případě destruktivní zkoušky, např. zkoušky 
odolnosti vůči nárazům) při různých stupních ozáření podle dohody. Proto lze určit průběh změny 
vlastnosti zařízení během zkoušky odolnosti vůči povětrnostním vlivům. 
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6.12 Vyhodnocení 

Po skončení vystavení vzorku nepříznivým povětrnostním podmínkám se vzorek uloží po dobu 
24 hodin ve tmě při teplotě vzduchu +23°C, teplotě rosného bodu +12°C, relativní vlhkosti vzduchu 
50 %, rychlosti proudění vzduchu 1 m/s a tlaku vzduchu 860 až 1060 hPa. (Přípustná odchylka je 
± 2°C u teploty vzduchu a ± 6% u relativní vlhkosti.) 

Tyto vzorky a vzorky sloužící ke srovnání uvedené v bodech 6.2 a 6.3 se zkontrolují, aby se zjistily 
jejich vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými v čl. 2.01 bodech 1 a 2 a v čl. 3.01 bodě 12. 

 

7. Zkouška odolnosti vůči stříkající slané vodě a povětrnostním vlivům  

 (zkouška odolnosti vůči mořské mlze) 

 

7.1 Účel a použití 

Touto zkouškou se má určit působení slané vody a slaného vzduchu během provozu a přepravy a 
uskladnění podle článku 3.01. 

Zkouška se může omezit na zkušební kus nebo vzorky použitého materiálu. 

Níže uvedené specifikace vycházejí z publikace IEC 68 části 2-52. Doplňující informace lze nalézt 
v publikaci. 

 

7.2 Provedení 

1) Zkušební zařízení 

Zkouška se provádí ve zkušební komoře pomocí rozprašovače a solného roztoku, které 
splňují tyto podmínky: 

- Materiály zkušební komory a rozprašovače nesmějí ovlivnit korozivní působení slané 
mlhy. 
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- Uvnitř zkušební komory se rozptyluje jemná, homogenní, vlhká, hustá mlha; její 
rozložení nesmí být ovlivněno víry nebo přítomností vzorku. Proud se nesmí přímo 
dotýkat vzorku. Na vzorek nesmí padat kapky, které se vytvářejí uvnitř komory. 

- Zkušební komora se musí přiměřeně větrat a větrací otvor musí být chráněn proti 
náhlým změnám pohybu vzduchu, aby se zabránilo vytvoření silného proudu 
vzduchu v komoře. 

- Použitý solný roztok se musí skládat z 5 ± 1 hmotnostních dílů čistého chloridu 
solného – s nejvýše 0,1 % jodidu solného a 0,3 % nečistot v suchém stavu – a z 95 ± 
1 hmotnostních dílů destilované nebo zcela odsolené vody. Její hodnota pH musí být 
mezi 6,5 a 7,2 při teplotě +20 ± 2°C a musí být udržována po celou dobu v rámci 
těchto hodnot. Rozprášený roztok se nesmí znovu použít. 

- Stlačený vzduch, který se používá k rozprašování, nesmí obsahovat nečistoty jako 
olej nebo prach a musí mít vlhkost nejméně 85 %, aby nedošlo k ucpání trysky. 

- Mlha rozprašovaná v komoře musí mít takovou hustotu, aby byl v čisté sběrné 
nádobě s otevřenou vodorovnou plochou 80 cm2, která je umístěna na libovolném 
místě v komoře, průměrný spad srážek po celou dobu mezi 1,0 ml a 2,0 ml za 
hodinu. Ke kontrole hustoty mlhy se v komoře rozmístí nejméně dvě sběrné nádoby 
tak, aby nebyly zakryty vzorkem a aby do nich nekapal kondenzát. Ke kalibraci 
rozstřikovaného množství roztoku musí být doba rozprašování nejméně 8 hodin. 

Doba uložení ve vlhku mezi fázemi rozprašování se uskutečňuje v klimatizované komoře, 
v níž se udržuje teplota vzduchu +40 ± 2°C a relativní vlhkost 93 ± 3 %. 

2) Úvodní kontrola 

Vzorek se zkontroluje vizuálně, aby se ověřilo, zda je v bezvadném stavu, zejména zda je 
správně smontován a zda jsou všechny otvory řádně uzavřeny. Vnější povrchy znečištěné 
tukem, olejem nebo jinými nečistotami se očistí. Manipuluje se se všemi ovládacími prvky a 
pohyblivými částmi a zkontroluje se jejich správná funkce. Zkontroluje se pohyblivost všech 
uzávěrů, krytů a pohyblivých částí, které mají být během provozu nebo údržby sejmuty nebo 
přemístěny, a poté se tyto opět správně nasadí. 
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Vzorek se uvede do provozu podle pokynů výrobce při jmenovitém napětí energetické sítě 
plavidla s tolerancí ± 3 %. 

Po uplynutí doby potřebné k dosažení normální funkčnosti se zkontrolují funkce a změří a 
zaznamenají provozní údaje, které mají význam pro použití na plavidle a pro posouzení 
působení ovzduší se slanou mlhou. Poté se vzorek vypne, aby se vystavil rozprašování. 

3) Fáze rozprašování 

Vzorek se umístí do komory se slanou mlhou a vystaví se slané mlze po dobu dvou hodin 
při teplotě +15°C až +35°C. 

4) Doba uložení do vlhka 

Vzorek se uloží do klimatizované komory tak, aby pokud možno ze vzorku odkapalo co 
nejméně solného roztoku. Ponechá se v klimatizované komoře po dobu sedmi dnů při 
teplotě vzduchu +40 ± 2°C a relativní vlhkosti 93 ± 3 %. Nesmí přijít do styku s jiným 
vzorkem nebo kovovým předmětem. Více vzorků se musí uspořádat tak, aby se vyloučilo 
vzájemné ovlivňování. 

5) Opakování zkušebního cyklu 

Zkušební cyklus, včetně fází 3 a 4, se opakuje třikrát. 

6) Další ošetření 

Po skončení čtvrtého zkušebního cyklu se vzorek vyjme z klimatizované komory a ihned se 
po dobu pěti minut umývá pod tekoucí vodovodní vodou a opláchne destilovanou nebo 
odsolenou vodou. Kapky, které ulpí na vzorku, se odstraní proudem vzduchu nebo se 
setřesou. 

Vzorek se vystaví normálnímu okolnímu ovzduší po dobu nejméně tří hodin, v každém 
případě však dostatečně dlouho, aby se před provedením závěrečné prohlídky odpařila 
viditelná vlhkost. Po opláchnutí se vzorek suší po dobu jedné hodiny při teplotě +55 ± 2°C. 

7) Závěrečná prohlídka 

Vizuálně se zkontroluje vnější vzhled vzorku. Do zkušební zprávy se zaznamená druh a 
rozsah zhoršení oproti původnímu stavu a případě se přiloží fotografie. 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf  63 
PŘÍLOHA IX DG C III  CS 

Vzorek se uvede do provozu podle pokynů výrobce při jmenovitém napětí energetické sítě 
plavidla s tolerancí ± 3 %. 

Po uplynutí doby potřebné k dosažení normální funkčnosti se zkontrolují funkce a změří a 
zaznamenají provozní údaje, které mají význam pro použití na plavidle a pro posouzení 
působení ovzduší se slanou mlhou. 

Manipuluje se se všemi ovládacími prvky a pohyblivými částmi a zkontroluje se jejich 
správná funkce. Zkontroluje se pohyblivost všech uzávěrů, krytů a pohyblivých částí, které 
mají být během provozu nebo údržby sejmuty nebo přemístěny. 

7.3 Požadované výsledky 

Vzorek nesmí vykazovat žádnou změnu, která by 

- bránila jeho použití nebo funkci, 

- ve značném rozsahu znemožňovala sejmout uzávěry a kryty nebo hýbat pohyblivými částmi, 

je-li to nezbytné pro provoz nebo údržbu, 

- zhoršovala vodotěsnost krytu, 

- mohla z dlouhodobého hlediska způsobit funkční poruchy. 

Provozní údaje zaznamenané ve fázích 3 a 7 musí být v tolerancích stanovených v těchto 
zkušebních a schvalovacích podmínkách. 
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Část III 

Minimální požadavky  
a zkušební podmínky pro radarové zařízení  

používané k navigaci na plavidlech vnitrozemské plavby 
 

Kapitola 1 : Obecná ustanovení 
Článek 1.01 Oblast působnosti 
Článek 1.02 Účel radarového zařízení 
Článek 1.03 Schvalovací zkoušky 
Článek 1.04 Žádost o schvalovací zkoušky 
Článek 1.05 Schválení typu 
Článek 1.06 Označení zařízení a číslo schválení 
Článek 1.07 Prohlášení výrobce 
Článek 1.08 Úpravy schváleného zařízení 
 
Kapitola 2 : Obecné minimální požadavky na radarové zařízení 
Článek 2.01 Konstrukce, provedení 
Článek 2.02 Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 
Článek 2.03 Obsluha 
Článek 2.04 Návod k obsluze 
Článek 2.05 Instalace a provozní zkoušky 
 
Kapitola 3 : Minimální provozní požadavky na radarové zařízení 
Článek 3.01 Provozní připravenost radarového zařízení 
Článek 3.02 Rozlišení 
Článek 3.03 Stupnice dosahu 
Článek 3.04 Nastavitelné označení dosahu 
Článek 3.05 Kompasová ryska 
Článek 3.06 Decentrování radarového snímku 
Článek 3.07 Azimutová stupnice 
Článek 3.08 Zaměřovací zařízení 
Článek 3.09 Zařízení k potlačení odrazů od vodní hladiny a deště  
Článek 3.10 Potlačení rušení z jiného radarového zařízení 
Článek 3.11 Slučitelnost s radarovými majáky 
Článek 3.12 Nastavení zesílení 
Článek 3.13 Naladění kmitočtu 
Článek 3.14 Nautické orientační čáry a informace na obrazovce 
Článek 3.15 Citlivost systému 
Článek 3.16 Stopa cíle 
Článek 3.17 Pomocné ukazatele 
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Kapitola 4 : Minimální technické požadavky na radarové zařízení 
Článek 4.01 Obsluha 
Článek 4.02 Zobrazení 
Článek 4.03 Vlastnosti radarového snímku 
Článek 4.04 Barva zobrazení 
Článek 4.05 Rychlost obnovování obrazu a dosvit 
Článek 4.06 Linearita zobrazení 
Článek 4.07 Přesnost měření vzdálenosti a azimutu 
Článek 4.08 Vlastnosti antény a emisní spektrum 
 
Kapitola 5 Podmínky a postupy zkoušek radarového zařízení 
Článek 5.01 Bezpečnost, zatížitelnost a rušivý rozptyl 
Článek 5.02 Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 
Článek 5.03 Postup zkoušky 
Článek 5.04 Anténní měření 
 
Dodatek 1 Úhlové rozlišení v dosahu do 1 200 m 
Dodatek 2 Zkušební pole pro určení rozlišení radarového zařízení 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf  66 
PŘÍLOHA IX DG C III  CS 

Kapitola 1 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1.01 

Oblast působnosti 

Tato ustanovení stanoví minimální technické a provozní požadavky na radarové zařízení používaná 
k navigaci na plavidlech vnitrozemské plavby a podmínky pro kontrolu shody s těmito minimálními 
požadavky. Zařízení pro vnitrozemský ECDIS, které lze použít v navigačním režimu, se považuje 
za navigační radarové zařízení ve smyslu těchto ustanovení. 

Článek 1.02 

Účel radarového zařízení 

Radarové zařízení usnadňuje navigaci plavidla poskytováním srozumitelného radarového snímku 
o poloze plavidla s ohledem na bóje, břehy a navigační objekty a tím, že umožňuje spolehlivě a 
včas rozpoznat jiná plavidla a překážky vyčnívající nad hladinu vody. 

Článek 1.03 

Schvalovací zkoušky 

Radarové zařízení lze instalovat na plavidla teprve poté, co bylo typovou zkouškou prokázáno, že 
zařízení splňuje minimální požadavky stanovené v těchto ustanoveních. 

Článek 1.04 

Žádost o schvalovací zkoušky 

1. Žádost o zkoušku typu radaru se podává příslušné technické zkušebně v některém 

z členských států. 

Příslušné technické zkušebny jsou oznámeny výboru. 
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2. Ke každé žádosti se přiloží tyto doklady: 

a) dvě vyhotovení podrobného technického popisu, 

b) dvě úplné sady dokumentace pro montáž a servis, 

c) dvě vyhotovení podrobné příručky pro obsluhu a 

d) dvě vyhotovení stručné příručky pro obsluhu. 

3. Žadatel pomocí zkoušky zjistí nebo nechá zjistit, zda radarové zařízení splňuje minimální 
požadavky podle těchto ustanovení. 

K žádosti se připojí zkušební zpráva a protokoly o měření pro vodorovný a svislý 
vyzařovací diagram antény. 

Tyto doklady a údaje získané během zkoušky uchovává příslušná technická zkušebna. 

4. Pro účely schvalovacích zkoušek se „žadatelem“ rozumí právnická nebo fyzická osoba, 
pod jejímž jménem, obchodní značkou nebo jinou formou identifikace je zařízení 
předložené ke zkoušce vyráběno nebo uváděno na trh. 

Článek 1.05 

Schválení typu 

1. Pokud zařízení projde typovou zkouškou, vydá příslušná technická zkušebna osvědčení 
o shodě. 

Pokud zařízení nesplňuje minimální požadavky, je žadatel písemně vyrozuměn o důvodech 
zamítnutí. 

Schválení uděluje příslušný orgán. 

Příslušný orgán uvědomí o schváleném zařízení výbor. 
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2. Kterákoli technická zkušebna je oprávněna kdykoli vybrat zařízení ze série za účelem 
kontroly. 

Pokud tato kontrola odhalí závady v zařízení, lze schválení odejmout. 

Schválení typu odejme zkušebna, která je vydala. 

3. Schválení typu je platné po dobu deseti let a na žádost může být obnoveno. 

 

Článek 1.06 

Označení zařízení a číslo schválení 

1. Každá konstrukční část zařízení se trvanlivě označí jménem výrobce, obchodním 

označením zařízení, typem přístroje a výrobním číslem. 

2. Číslo schválení přidělené příslušným orgánem se připojí trvanlivě na zobrazovací jednotku 

tak, aby po zabudování zařízení zůstalo zřetelně viditelné. 
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Složení čísla schválení: 

e-NN-NNN 

(e = Evropská unie 

NN = kód země, která schválení udělila, 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  

NNN = třímístné číslo, které určí příslušný orgán.) 
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3. Číslo schválení lze používat pouze ve spojení s příslušným schválením. 

Za zhotovení a připojení čísla schválení odpovídá výrobce. 

4. Příslušný orgán neprodleně uvědomí o přiděleném číslu schválení výbor. 

Článek 1.07 

Prohlášení výrobce 

Ke každému zařízení musí být přiloženo prohlášení výrobce, že zařízení splňuje minimální 
požadavky a že je v každém ohledu totožné se zařízením, které bylo předloženo ke zkouškám. 

Článek 1.08 

Úpravy schváleného zařízení 

1. Případné úpravy již schváleného zařízení vedou k odnětí schválení typu. Pokud jsou 
plánovány úpravy, musí být podrobné údaje písemně zaslány příslušné technické zkušebně. 

2. Příslušná technická zkušebna rozhodne, zda schválení nadále platí, nebo zda je nutná 
prohlídka nebo nová typová zkouška. 

Je-li uděleno nové schválení, přidělí se nové číslo schválení. 
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Kapitola 2 

OBECNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA RADAROVÉ ZAŘÍZENÍ 

Článek 2.01 

Konstrukce, provedení 

1. Radarové zařízení musí být vhodné pro provoz na plavidlech vnitrozemské plavby. 

2. Konstrukce a provedení zařízení musí odpovídat z mechanického i elektrického hlediska 
stavu techniky. 

3. Není-li v příloze II této směrnice nebo v těchto ustanoveních uvedeno zvláštní ustanovení, 
platí pro napájení, bezpečnost, vzájemné rušení palubních přístrojů, bezpečnou vzdálenost 
kompasu, odolnost vůči klimatickým vlivům, mechanickou pevnost, vlivy prostředí, emise 
hluku a označení zařízení požadavky a zkušební metody uvedené v publikaci IEC 945 
„Marine Navigational Equipment General Requirements“ (Obecné požadavky na námořní 
navigační zařízení). 

Kromě toho platí požadavky radiokomunikačních předpisů Mezinárodní telekomunikační 
unie (ITU). Zařízení musí splňovat všechny požadavky těchto předpisů pro okolní teplotu 
zobrazovací jednotky radaru mezi 0°C a 40°C. 

 

Článek 2.02 

Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 

1. V kmitočtovém rozsahu 30 až 2000 MHz nesmí intenzita pole rušivého vyzařování 
překročit 500 µV/m. 

V kmitočtovém rozsahu 156 až 165 MHz, 450 až 470 MHz a 1,53 až 1,544 GHz nesmí 
intenzita pole přesáhnout hodnotu 15 µV/m. Tyto intenzity pole platí pro zkušební 
vzdálenost 3 metry od zkoušeného přístroje. 
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2. Zařízení musí splňovat minimální požadavky při intenzitě elektromagnetického pole až do 
15 V/m v bezprostřední blízkosti zkoušeného zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 
až 2000 MHz. 

Článek 2.03 

Obsluha 

1. Zařízení nesmí mít více ovládacích prvků, než je nezbytné pro jeho správnou obsluhu. 

Provedení, označení a ovládání ovládacích prvků musí umožňovat jejich jednoduchou, 
jednoznačnou a rychlou obsluhu. Musí být uspořádány tak, aby se pokud možno zabránilo 
chybám při obsluze. 

Ovládací prvky, které nejsou nezbytné pro normální provoz, nesmějí být bezprostředně 
dostupné. 

2. Všechny ovládací prvky a ukazatele musí být označeny symboly nebo opatřeny označením 
v angličtině. Symboly musí splňovat požadavky doporučení IMO č. A.278 (VIII) 
„Symbols for controls on marine navigational radar equipment“ (Symboly pro ovládací 
prvky na námořním navigačním radarovém zařízení) nebo požadavky uvedené 
v publikaci IEC 417; všechny číslice a písmena musí mít velikost nejméně 4 mm. 

Pokud lze prokázat, že z technických důvodů nelze dodržet velikost číslic a písmen 4 mm, 
a pro účely obsluhy jsou přijatelné menší číslice a písmena, povolí se zmenšení na 3 mm. 

3. Zařízení musí být navrženo tak, aby chyby obsluhy nemohly způsobit jeho poruchu. 

4. Jakékoli funkce, které překračují minimální požadavky, např. možnosti připojení na jiné 
přístroje, musí být takové, aby zařízení za všech podmínek splňovalo minimální 
požadavky. 
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Článek 2.04 

Návod k obsluze 

1. Ke každému přístroji je dodána podrobná příručka pro obsluhu. Příručka musí být k 
dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a nizozemštině a obsahovat nejméně tyto 
informace: 

a) zapnutí a obsluha; 

b údržba a servis; 

c) všeobecné bezpečnostní pokyny (zdravotní rizika, např. ovlivnění kardiostimulátorů 
atd. elektromagnetickým zářením); 

d) pokyny pro správnou technickou instalaci. 

2. Ke každému přístroji musí být dodána stručná příručka pro obsluhu v trvanlivém 
provedení. 

Musí být k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a nizozemštině. 

 

Článek 2.05 

Instalace a provozní zkoušky 

Instalace, výměna a provozní zkoušky musí být v souladu s částí V. 
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Kapitola 3 

MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ POŽADAVKY NA RADAROVÉ ZAŘÍZENÍ 

Článek 3.01 

Provozní připravenost radarového zařízení 

1. Radarové zařízení musí být plně funkční do čtyř minut od studeného startu. Po této době 
musí být možné přerušit a zapnout vysílání okamžitě. 

2. Obsluhu radarového řízení a sledování obrazovky musí zvládnout současně jedna osoba. 

Je-li ovládací panel samostatnou jednotkou, musí obsahovat všechny ovládací prvky, které 
se přímo používají pro plavbu s pomocí radaru. 

Bezdrátové dálkové ovládání není povoleno. 

3. Obrazovku musí být možné sledovat i při vyšším okolním jasu. V případě potřeby musí být 
k dispozici vhodné optické pomůcky, které lze snadno a jednoduše nasadit a sundat. 

Optické pomůcky musí být schopny používat i osoby s brýlemi. 

 

Článek 3.02 

Rozlišení 

1. Úhlové rozlišení 

Úhlové rozlišení souvisí s dosahem a vzdáleností. Požadované minimální rozlišení pro 
kratší dosahy do 1 200 m je uvedeno v dodatku 1. 

Minimálním rozlišením se rozumí minimální azimutální vzdálenost mezi dvěma 
standardními odražeči (viz čl. 5.03 bod 2), při níž jsou tyto na radarovém snímku zřetelně 
odděleny. 
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2. Minimální dosah a rozlišovací schopnost měření vzdálenosti 

U všech vzdáleností mezi 15 a 1200 m ve stupnicích dosahu do 1200 m musí být 
standardní odražeče nacházející se v odstupu 15 m ve stejném směru na radarovém snímku 
zřetelně odděleny. 

3. Funkce, které mohou způsobit horší rozlišení, nesmí být možné zapnout ve stupnicích 
dosahu do 2000 m. 

 

Článek 3.03 

Stupnice dosahu 

1. Radarové zařízení musí být opatřeno těmito postupně zapínatelnými stupnicemi dosahu a 
kružnicemi k měření vzdálenosti: 

Stupnice dosahu 1 500 m jedna kružnice každých 100 m  

Stupnice dosahu 2 800 m jedna kružnice každých 200 m  

Stupnice dosahu 3 1200 m jedna kružnice každých 200 m  

Stupnice dosahu 4 1600 m jedna kružnice každých 400 m  

Stupnice dosahu 5 2000 m jedna kružnice každých 400 m  

2. Jsou přípustné další postupně zapínatelné stupnice dosahu. 

3. Zvolená stupnice dosahu, vzdálenost mezi jednotlivými kružnicemi k měření vzdálenosti a 
vzdálenost nastavitelného označení dosahu se uvádějí v metrech nebo kilometrech. 

4. Šířka kružnic k měření vzdálenosti a nastavitelného označení dosahu nesmí při normálním 
nastavení jasu překročit 2 mm.  

5. Zobrazení a zvětšení dílčího sektoru není přípustné. 
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Článek 3.04 

Nastavitelné označení dosahu 

1. Radarové zařízení musí mít nastavitelné označení dosahu. 

2. Do osmi sekund musí být možné nastavit označení dosahu na jakoukoli vzdálenost. 

3. Vzdálenost, na níž je označení dosahu nastaveno, se nesmí změnit ani po přepnutí na jinou 
stupnici dosahu. 

4. Dosah se zobrazuje tří- nebo čtyřmístným číslem. 

Přesnost pro dosahy do 2000 m musí být do 10 metrů. Rádius označení dosahu musí 
odpovídat číselnému zobrazení. 

 

Článek 3.05 

Kompasová ryska 

1. Kompasová ryska musí sahat od pozice na radarovém snímku, která odpovídá poloze 
antény, až na okraj obrazovky radaru. 

2. Šířka kompasové rysky nesmí být na okraji obrazovky více než 0,5°. 

3. Radar musí mít seřizovací zařízení pro korekci případné azimutální úhlové odchylky při 
montáži antény. 

4. Po korekci úhlové odchylky a zapnutí radarového zařízení nesmí odchylka kompasové 
rysky od roviny kýlu překročit 0,5°. 
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Článek 3.06 

Decentrování radarového snímku 

1. Aby byl možný rozšířený výhled dopředu, musí být ve všech stupnicích dosahu uvedených 
v čl. 3.03 bodě 1 možné radarový snímek decentrovat. 

Decentrování se provádí výhradně k rozšíření výhledu dopředu a lze ho nastavit na 
nejméně 0,25 a nejvýše 0,33 efektivního průměru snímku. 

2. Při dosahu s rozšířeným výhledem dopředu se kružnice k měření vzdálenosti rozšíří a 
nastavitelné označení dosahu musí být možné nastavit a číst do maxima zobrazovaného 
rozsahu. 

3. Pevné rozšíření zobrazovaného rozsahu směrem dopředu podle odstavce 1 je přípustné, 
pokud ve střední části snímku není efektivní průměr menší než průměr uvedený v čl. 4.03 
bodě 1 a je-li azimutová stupnice uspořádána tak, aby bylo možné zaměřování podle 
článku 3.08. 

V tomto případě se nevyžaduje možnost decentrování podle odstavce 1. 

 

Článek 3.07 

Azimutová stupnice 

1. Na okraji obrazovky musí mít radarové zařízení azimutovou stupnici. 

2. Azimutová stupnice musí být rozdělena na nejméně 72 dílků vždy po 5 stupních. Dílky 

stupnice označující 10 stupňů musí být zřetelně delší než dílky označující 5 stupňů. 

Značka 000 na azimutové stupnici musí být umístěna ve středu horního okraje obrazovky. 

3. Azimutová stupnice musí být označena třímístnými čísly od 000 do 360 stupňů ve směru 

hodinových ručiček. Číslování musí být v arabských číslicích pro každých 10 nebo pro 

každých 30 stupňů. 

Číslici 000 lze nahradit zřetelně viditelnou šipkou. 
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Článek 3.08 

Zaměřovací zařízení 

1. Jsou povoleny prostředky k zaměřování cílů. 

2. Existují-li takovéto prostředky, musí být schopny zaměřit cíl do přibližně 5 sekund 
s maximální chybou ± 1 stupeň. 

3. Používá-li se elektronická zaměřovací čára, musí 

a) být zřetelně rozpoznatelná od kompasové rysky; 

b) být zobrazována kvazispojitě; 

c) být možné ji volně otáčet 360 stupňů nalevo a napravo; 

d) být na okraji obrazovky nejvýše 0,5 stupňů široká; 

e) sahat od počátku až k azimutové stupnici; 

f) být opatřena tří- nebo čtyřmístným desetinným číselným zobrazením ve stupních. 

4. Používá-li se mechanická zaměřovací čára, musí 

a) být možné ji volně otáčet 360 stupňů nalevo a napravo; 

b) sahat od vyznačeného začátku až k azimutové stupnici; 

c) být bez jakéhokoli dalšího označení; 

d) být zhotovena tak, aby se zbytečně nezakrývalo zobrazování ech. 
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Článek 3.09 

Zařízení k potlačení odrazů od vodní hladiny a deště 

1. Radarové zařízení musí mít ručně nastavitelné zařízení k potlačení odrazů od vodní hladiny 
a deště. 

2. Potlačování odrazů od vodní hladiny (časové řízení citlivosti – STC) musí být při 
maximálním nastavení účinné až do vzdálenosti přibližně 1200 m. 

3. Radarové zařízení nesmí být vybaveno automatickými zařízeními k potlačování odrazů od 
vodní hladiny a deště. 

 

Článek 3.10 

Potlačení rušení z jiného radarového zařízení 

1. Musí existovat zapínatelné zařízení k potlačení rušení způsobeného jiným radarovým 
zařízením. 

2. Fungování tohoto zařízení nesmí vést k potlačení zobrazování užitečných cílů. 

 

Článek 3.11 

Slučitelnost s radarovými majáky 

Signály z radarových majáků podle rezoluce IMO A.423 (XI) se musí zobrazovat zřetelně při 
vypnutém potlačování odrazů od deště (rychlá časová konstanta – FTC). 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf  80 
PŘÍLOHA IX DG C III  CS 

Článek 3.12 

Nastavení zesílení 

Rozsah nastavení zesílení musí být takový, aby byl při minimálním nastavení potlačování odrazů od 
vodní hladiny zřetelně viditelný pohyb hladiny vody a aby bylo možno při jakékoli vzdálenosti 
vypnout silná radarová echa s odraženou plochou odpovídající 10 000 m2. 

 

Článek 3.13 

Naladění kmitočtu 

Zobrazovací jednotka musí být opatřena ukazatelem naladění. Ladicí stupnice musí být nejméně 
30 mm dlouhá. Ukazatel musí fungovat ve všech dosazích i bez radarových ech. Ukazatel musí 
stejně tak fungovat, je-li zapnuto zesílení nebo potlačení ech v bezprostřední blízkosti. 

Musí být k dispozici ruční ovládací prvek ke korekci naladění. 

 

Článek 3.14 

Nautické orientační čáry a informace na obrazovce 

1. Na radarovém snímku lze překrýt pouze kompasovou rysku, zaměřovací čáry a kružnice 
k měření vzdálenosti. 

2. Kromě radarového snímku a informací o fungování radarového zařízení mohou být 
zobrazeny pouze tyto plavební informace: 

a) rychlost otáčení, 

b) rychlost plavidla, 

c) poloha kormidla, 

d) hloubka vody, 

e) kompasový kurz. 
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3. Všechny informace na obrazovce mimo radarový snímek musí být zobrazovány 
kvazistaticky a rychlost obnovování musí vyhovovat provozním požadavkům. 

4. Požadavky týkající se zobrazování a přesnosti plavebních informací jsou stejné jako 
u hlavního zařízení. 

Článek 3.15 

Citlivost systému 

Citlivost systému musí být taková, aby se standardní odražeč ve vzdálenosti 1200 m při každém 
otočení antény zřetelně zobrazoval na radarovém snímku. V případě odražeče 1 m2 ve stejné 
vzdálenosti nesmí být podíl počtu otočení antény s radarovým echem v určitém časovém úseku na 
celkovém počtu otočení antény v tomtéž časovém úseku na základě 100 otáček (poměr „blip-scan“) 
menší než 0,8. 

Článek 3.16 

Stopa cíle 

Předchozí polohy cílů musí být zobrazeny pomocí stopy cíle. 

Zobrazení stopy cíle musí být kvazispojité a jasnost stopy musí být menší než jasnost příslušného 
cíle; stopa cíle a radarový snímek musí mít stejnou barvu. Dosvit stopy cíle musí být možné nastavit 
podle provozních požadavků, nesmí však být delší než 2 otočení antény. 

Stopa cíle nesmí zhoršovat kvalitu radarového snímku. 

 

Článek 3.17 

Pomocné ukazatele 

Pomocné ukazatele musí splňovat všechny požadavky, které platí pro navigační radarové zařízení. 
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Kapitola 4 

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA RADAROVÉ ZAŘÍZENÍ 

Článek 4.01 

Obsluha 

1. Všechny ovládací prvky musí být uspořádány tak, aby během jejich ovládání nebyla 
zakryta žádná informace a byla možná radarová navigace bez omezení. 

2. Ovládací prvky, jimiž by zařízení mohlo být vypnuto nebo které by po aktivaci mohly vést 
k chybné funkci, musí být chráněny před náhodným stisknutím. 

3. Všechny ovládací prvky a ukazatele musí být opatřeny odpovídajícím neoslňujícím 
osvětlením, vhodným pro všechny světelné podmínky, které lze samostatným ovladačem 
nastavit až na nulu. 

4. Tyto funkce musí mít vlastní ovládací prvky s bezprostředním přístupem: 

a) Stand-by/on, 

b) Range, 

c) Tuning, 

d) Gain, 

e) Seaclutter (STC), 

f) Rainclutter (FTC), 

g) Variable range marker (VRM), 

h) Cursor or electronic bearing line (EBL) (pokud existuje), 

i) Ship's heading marker suppression (SHM). 

Jsou-li pro výše uvedené funkce použity otočné ovládací prvky, je zakázáno jejich 
koncentrické uspořádání nad sebou. 
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5. Alespoň ovládací prvky pro zesílení, potlačení odrazů od vodní hladiny a potlačení odrazů 
od deště musí být nastavitelné pomocí otočných regulátorů s účinkem úměrným úhlu 
otáčení. 

6. Smysl ovládání ovládacích prvků musí být takový, že pohyb směrem doprava nebo nahoru 
má pozitivní účinek na proměnnou a pohyb směrem nalevo nebo dolů má negativní účinek 
na proměnnou. 

7. Jsou-li použita tlačítka, musí být možné je nalézt a ovládat pohmatem. Musí mít rovněž 
zřetelně rozpoznatelný hmatový bod. 

8. Musí být možné nastavit jas níže uvedených proměnných nezávisle od nuly až k hodnotě 
potřebné pro provozní účely: 

a) radarový snímek, 

b) pevné kružnice k měření vzdálenosti, 

c) nastavitelné kružnice k měření vzdálenosti, 

d) azimutová stupnice, 

e) zaměřovací čára, 

f) plavební informace uvedené v čl. 3.14 bodě 2. 

9. Pokud je rozdíl v jasu u některých zobrazovaných veličin pouze malý a pevné kružnice 
k měření vzdálenosti, nastavitelné kružnice k měření vzdálenosti a zaměřovací čáru lze 
nezávisle na sobě vypnout, mohou existovat čtyři regulátory jasu, jeden pro každou 
z těchto skupin hodnot: 

a) radarový snímek a kompasová ryska, 

b) pevné kružnice k měření vzdálenosti, 

c) nastavitelné kružnice k měření vzdálenosti, 

d) zaměřovací čára a azimutová stupnice a plavební informace uvedené v čl. 3.14 
bodě 2. 
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10. Jas kompasové rysky musí být nastavitelný, nesmí být však možné snížit ho na nulu. 

11. K vypnutí kompasové rysky musí existovat tlačítko s automatickým znovunastavením. 

12. Zařízení na potlačování odrazů musí být možné nastavit plynule od nuly. 

 

Článek 4.02 

Zobrazení 

1. „Radarovým snímkem“ se rozumí zobrazení v měřítku radarových ech okolí s relativním 
pohybem vzhledem k plavidlu na obrazovce zobrazovací jednotky na základě jednoho 
otočení antény, přičemž rovina kýlu plavidla a kompasová ryska se neustále shodují. 

2. „Zobrazovací jednotkou“ se rozumí součást zařízení, která obsahuje obrazovku. 

3. „Obrazovkou“ se rozumí bezodrazová část zobrazovací jednotky, na níž se zobrazuje buď 
pouze radarový snímek, nebo radarový snímek s doplňujícími plavebními informacemi. 

4. „Efektivním průměrem radarového snímku“ se rozumí průměr největšího zcela kruhového 
radarového obrazu, který lze zobrazit v rámci azimutové stupnice. 

5. „Rastrovým zobrazením“ se rozumí kvazistatické znázornění radarového snímku z celého 
otočení antény formou televizního obrazu. 

 

Článek 4.03 

Vlastnosti radarového snímku 

1. Efektivní průměr radarového snímku nesmí být menší než 270 mm. 

2. Průměr vnější kružnice k měření vzdálenosti ve stupnicích dosahu uvedených 
v článku 3.03 musí být nejméně 90 % efektivního průměru radarového snímku. 

3. Pro všechny stupnice dosahu musí být na radarovém snímku viditelná poloha antény. 



 

 
13274/1/05 REV 1  RP/pf  85 
PŘÍLOHA IX DG C III  CS 

Článek 4.04 

Barva zobrazení 

Barva zobrazení se zvolí na základě fyziologických faktorů. Lze-li na obrazovce zobrazit různé 
barvy, musí být aktuální radarový snímek černobílý. Zobrazení odlišných barev nesmí na žádné 
části obrazovky vést k složení barev v důsledku překrytí. 

 

Článek 4.05 

Rychlost obnovování obrazu a dosvit 

1. Radarový snímek na obrazovce se musí nahradit aktuálním radarovým snímkem do 
2,5 sekund. 

2. Každé echo na obrazovce musí trvat nejméně po dobu jednoho otočení antény, ne však 
déle než po dobu dvou otočení antény. 

Dosvitu radarového snímku lze dosáhnout dvěma způsoby: buď trvalým zobrazením nebo 
pravidelným obnovováním obrazu. Pravidelné obnovování obrazu se musí uskutečňovat 
s frekvencí nejméně 50 Hz. 

3. Rozdíl v jasu mezi zápisem echa a jeho dosvitem během jednoho otočení antény musí být 
co nejmenší. 

 

Článek 4.06 

Linearita zobrazení 

1. Chyba linearity radarového snímku nesmí přesáhnout 5 %. 

2. Ve všech dosazích do 2 000 m se musí zobrazovat rovná břehová rovina ve vzdálenosti 
30 m od antény radaru jako rovná souvislá echostruktura bez pozorovatelných zakřivení. 
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Článek 4.07 

Přesnost měření vzdálenosti a azimutu 

1. Určení vzdálenosti k cíli pomocí nastavitelných nebo pevných kružnic k měření 
vzdálenosti musí být s přesností na ± 10 m nebo ± 1,5 %, podle toho, která hodnota je 
vyšší. 

2. Velikost úhlu zaměření objektu se nesmí od skutečné hodnoty lišit o více než 1 stupeň. 

 

Článek 4.08 

Vlastnosti antény a emisní spektrum 

1. Pohonný systém antény a anténa musí umožňovat správné fungování při rychlosti větru do 
100 km za hodinu. 

2. Pohonný systém antény musí mít bezpečnostní vypínač, pomocí něhož lze vypnout vysílač 
a otočný pohon. 

3. Vodorovný vyzařovací diagram antény, měřený v jednom směru, musí splňovat tyto 
požadavky: 

a) –3 dB, šířka hlavního svazku: maximálně 1,2 stupně; 

b) –20 dB, šířka hlavního svazku: maximálně 3,0 stupně; 

c) potlačení postranního laloku do ± 10 stupňů kolem hlavního svazku: nejméně –
25 dB; 

d) potlačení postranního laloku nad ± 10 stupňů kolem hlavního svazku: nejméně –
32 dB. 
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4. Svislý vyzařovací diagram antény, měřený v jednom směru, musí splňovat tyto požadavky: 

a) –3 dB, šířka hlavního svazku: maximálně 30 stupňů; 

b) maximum hlavního svazku musí být na vodorovné ose; 

c) potlačení postranního laloku : nejméně –25 dB. 

5. Vyzařovaná vysokofrekvenční energie musí být vodorovně polarizovaná. 

6. Pracovní kmitočet zařízení musí být v rozsahu nad 9 GHz, který je podle platných 
radiokomunikačních předpisů ITU přidělen navigačnímu radarovému zařízení. 

7. Kmitočtové spektrum vysokofrekvenční energie vyzařované anténou musí být v souladu 
s radiokomunikačními předpisy ITU. 
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Kapitola 5 

PODMÍNKY A POSTUPY ZKOUŠEK RADAROVÉHO ZAŘÍZENÍ 

Článek 5.01 

Bezpečnost, zatížitelnost a rušivý rozptyl 

Zkouška napájení, bezpečnosti, vzájemného rušení palubních přístrojů, bezpečné vzdálenosti 
kompasu, odolnosti vůči klimatickým vlivům, mechanické pevnosti, dopadu na životní prostředí a 
emisí hluku se provádí podle publikace IEC 945 „Marine Navigational Equipment General 
Requirements“ (Obecné požadavky na námořní navigační zařízení). 

Článek 5.02 

Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 

1. Rušivé vyzařování se měří podle publikace IEC 945 „Marine Navigational Equipment 
Interference“ (Rušení námořního navigačního zařízení) v kmitočtovém rozsahu 30 
až 2 000 MHz. 

Musí být splněny požadavky čl. 2.02 bodu 1. 

2. Musí být splněny požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility podle čl. 2.02 
bodu 2. 

 

Článek 5.03 

Postup zkoušky 

1. Zkušební pole podle dodatku 2 pro zkoušky radarového zařízení se zřídí na klidné vodní 
ploše nejméně 1,5 km dlouhé a 0,3 km široké, nebo v terénu s rovnocennými odrazovými 
vlastnostmi. 

2. Standardním odražečem je radarový odražeč, který má při vlnové délce 3,2 cm 
ekvivalentní radiolokační odraznou plochu 10 m2. 
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Ekvivalentní radiolokační odrazná plocha (sigma) tříosého radarového odražeče 
s trojúhelníkovými plochami pro kmitočet 9 GHz (3,2 cm) se vypočte podle vzorce: 

 2

4

0,0323
aπ4σ

⋅
⋅⋅

=  

a = délka hrany v m 

U standardního odražeče s trojúhelníkovými plochami je délka hrany a = 0,222 m. 

Rozměry odražečů stanovené pro zkoušky dosahu a rozlišení při vlnové délce 3,2 cm se 
použijí rovněž tehdy, má-li radarové zařízení jinou vlnovou délku než 3,2 cm. 

3. Standardní odražeče se rozestaví ve vzdálenosti 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 
800 m, 1170 m, 1185 m a 1200 m od polohy antény. 

Vedle standardního odražeče ve vzdálenosti 85 m se na obou stranách ve vzdálenosti 5 m 
postaví standardní odražeče v pravém úhlu k směru zaměření. 

Vedle standardního odražeče ve vzdálenosti 300 m se postaví odražeč s ekvivalentní 
radiolokační odraznou plochou 300 m2 ve vzdálenosti 18 m v pravém úhlu k směru 
zaměření. 

Další odražeče s ekvivalentní radiolokační odraznou plochou 1 m2 a 1000 m2 se postaví 
v azimutálním úhlu k sobě navzájem nejméně 15 stupňů ve stejné vzdálenosti 300 m od 
antény. 

Vedle standardního odražeče ve vzdálenosti 1200 m se postaví standardní odražeče a 
odražeč s radiolokační odraznou plochou 1 m2 ve vzdálenosti 30 m na obou stranách 
v pravém úhlu k směru zaměření. 
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4. Radarové zařízení se seřídí na nejlepší kvalitu obrazu. Zesílení musí být nastaveno tak, aby 
v prostoru bezprostředně za oblastí působení potlačení odrazů nebyl viditelný žádný šum. 

Regulátor potlačení odrazů od vodní hladiny (STC) se nastaví na minimum a regulátor 
potlačení odrazů od deště (FTC) se vypne. 

Všechny ovládací prvky, které mohou mít vliv na kvalitu obrazu, se ponechají během 
trvání zkoušky při specifické výšce antény beze změny a jsou vhodným způsobem 
zabezpečeny. 

5. Anténa se nastaví na libovolnou výšku mezi 5 a 10 m nad hladinou vody nebo povrchem 
země. Odražeče se postaví v takové výšce nad hladinou vody nebo povrchem země, aby 
jejich efektivní radiolokační odezva odpovídala hodnotě uvedené v bodě 2. 

6. Všechny odražeče postavené ve zvoleném prostoru musí ve všech vzdálenostech do 
1200 m být zobrazeny na obrazovce současně jako zřetelně oddělené cíle bez ohledu na 
azimutální polohu zkušebního pole ke kompasové rysce. 

Signály z radarových majáků popsaných v článku 3.11 musí být zobrazeny zřetelně. 

Všechny požadavky uvedené v těchto ustanoveních musí být splněny při jakékoli výšce 
antény mezi 5 a 10 m, přičemž je povoleno pouze nezbytné seřízení ovládacích prvků. 
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Článek 5.04 

Anténní měření 

Měření vlastnosti antény se provádí podle publikace IEC 936 „Shipborne Radar“ (Lodní radary). 

 

 

Dodatek 1 

Úhlové rozlišení v dosahu do 1 200 m 

 

 

Dodatek 2 

Zkušební pole pro určení rozlišení radarového zařízení 
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Část IV 

Minimální požadavky a zkušební podmínky  
pro ukazatele rychlosti otáčení používané  

na plavidlech vnitrozemské plavby 
 

Kapitola 1 : Obecná ustanovení 
Článek 1.01 Oblast působnosti 
Článek 1.02 Účel ukazatelů rychlosti otáčení 
Článek 1.03 Schvalovací zkoušky 
Článek 1.04 Žádost o schvalovací zkoušky 
Článek 1.05 Schválení typu 
Článek 1.06 Označení zařízení a číslo schválení 
Článek 1.07 Prohlášení výrobce 
Článek 1.08 Úpravy schváleného zařízení 
 
Kapitola 2 : Obecné minimální požadavky na ukazatele rychlosti otáčení 
Článek 2.01 Konstrukce, provedení 
Článek 2.02 Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 
Článek 2.03 Obsluha 
Článek 2.04 Návod k obsluze 
Článek 2.05 Instalace a provozní zkoušky 
 
Kapitola 3 : Minimální provozní požadavky na ukazatele rychlosti otáčení 
Článek 3.01 Provozní připravenost ukazatele rychlosti otáčení 
Článek 3.02 Zobrazení rychlosti otáčení 
Článek 3.03 Měřící rozsahy 
Článek 3.04 Přesnost udané rychlosti otáčení 
Článek 3.05 Citlivost 
Článek 3.06 Kontrola funkce 
Článek 3.07 Necitlivost vůči ostatním normálním pohybům plavidla 
Článek 3.08 Necitlivost vůči magnetickým polím 
Článek 3.09 Pomocné ukazatele 
 
Kapitola 4 : Minimální technické požadavky na ukazatele rychlosti otáčení 
Článek 4.01 Obsluha 
Článek 4.02 Tlumící zařízení 
Článek 4.03 Připojení dalších přístrojů 
 
Kapitola 5 : Podmínky a postupy zkoušek ukazatelů rychlosti otáčení 
Článek 5.01 Bezpečnost, zatížitelnost a rušivý rozptyl 
Článek 5.02 Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 
Článek 5.03 Postup zkoušky 
Dodatek: Maximální tolerance chyb v údajích ukazatelů rychlosti otáčení 
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Kapitola 1 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1.01 

Oblast působnosti 

Tato ustanovení stanoví minimální technické a provozní požadavky na ukazatele rychlosti otáčení 
používané na plavidlech vnitrozemské plavby a podmínky pro kontrolu shody s těmito minimálními 
požadavky. 

Článek 1.02 

Účel ukazatelů rychlosti otáčení 

Ukazatel rychlosti otáčení má usnadnit plavbu s pomocí radaru a měřit a udávat rychlost otáčení 
plavidla napravo či nalevo. 

 

Článek 1.03 

Schvalovací zkoušky 

Ukazatele rychlosti otáčení lze instalovat na plavidla teprve poté, co bylo typovou zkouškou 
prokázáno, že splňují minimální požadavky stanovené v těchto ustanoveních. 

 

Článek 1.04 

Žádost o schvalovací zkoušky 

1. Žádost o zkoušku typu ukazatelů rychlosti otáčení se podává příslušné technické zkušebně 
v některém z členských států. 

Příslušné technické zkušebny jsou oznámeny výboru. 
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2. Ke každé žádosti se přiloží tyto dokumenty: 

a) dvě vyhotovení podrobného technického popisu, 

b) dvě úplné sady dokumentace pro montáž a servis, 

c) dvě vyhotovení příručky pro obsluhu. 

3. Žadatel pomocí zkoušky zjistí nebo nechá zjistit, zda zařízení splňuje minimální 
požadavky podle těchto ustanovení. 

K žádosti se připojí zkušební zpráva a protokoly o měření. 

Tyto doklady a údaje získané během zkoušky uchovává příslušná technická zkušebna. 

4. Pro účely schvalovacích zkoušek se „žadatelem“ rozumí právnická nebo fyzická osoba, 
pod jejímž jménem, obchodní značkou nebo jinou formou identifikace je zařízení 
předložené ke zkoušce vyráběno nebo uváděno na trh. 

 

Článek 1.05 

Schválení typu 

1. Pokud zařízení projde typovou zkouškou, vydá příslušná technická zkušebna osvědčení 
o shodě. 

Pokud zařízení nesplňuje minimální požadavky, je žadatel písemně vyrozuměn o důvodech 
zamítnutí. 

Schválení uděluje příslušný orgán. 

Příslušný orgán uvědomí o schváleném zařízení výbor. 
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2. Kterákoli technická zkušebna je oprávněna kdykoli vybrat zařízení ze série za účelem 
kontroly. 

Pokud tato kontrola odhalí závady v zařízení, lze schválení odejmout. 

Schválení typu odejme zkušebna, která je vydala. 

3. Schválení typu je platné po dobu deseti let a na žádost může být obnoveno. 

 

Článek 1.06 

Označení zařízení a číslo schválení 

1. Každá konstrukční část zařízení se trvanlivě označí jménem výrobce, obchodním 
označením zařízení, typem přístroje a výrobním číslem. 

2. Číslo schválení přidělené příslušným orgánem se připojí trvanlivě na zobrazovací jednotku 
tak, aby zůstalo zřetelně viditelné po zabudování zařízení. 

Složení čísla schválení: 

e-NN-NNN 

(e = Evropská unie 

NN = kód země, která schválení udělila, přičemž 

 1 = Německo 18 = Dánsko 

 2 = Francie 20 = Polsko 

 3 = Itálie 21 = Portugalsko 
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 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  

NNN = třímístné číslo, které určí příslušný orgán.) 

3. Číslo schválení lze používat pouze ve spojení s příslušným schválením. 

Za zhotovení a připojení čísla schválení odpovídá výrobce. 

4. Příslušný orgán neprodleně uvědomí o přiděleném číslu schválení výbor. 
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Článek 1.07 

Prohlášení výrobce 

Ke každému zařízení musí být přiloženo prohlášení výrobce, že zařízení splňuje minimální 
požadavky a že je v každém ohledu totožné se zařízením, které bylo předloženo ke zkouškám. 

 

Článek 1.08 

Úpravy schváleného zařízení 

1. Případné úpravy již schváleného zařízení vedou k odnětí schválení typu. 

Pokud jsou plánovány úpravy, musí být podrobné údaje písemně zaslány příslušné 
technické zkušebně. 

2. Příslušná technická zkušebna rozhodne, zda schválení nadále platí, nebo zda je nutná 
prohlídka nebo nová typová zkouška. Je-li uděleno nové schválení, přidělí se nové číslo 
schválení. 
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Kapitola 2 

Obecné minimální požadavky na ukazatele rychlosti otáčení 

Článek 2.01 

Konstrukce, provedení 

1. Ukazatele rychlosti otáčení musí být vhodné pro provoz na plavidlech vnitrozemské 
plavby. 

2. Konstrukce a provedení zařízení musí odpovídat z mechanického i elektrického hlediska 
stavu techniky. 

3. Není-li v příloze II této směrnice nebo v těchto ustanoveních uvedeno zvláštní ustanovení, 
platí pro napájení, bezpečnost, vzájemné rušení palubních přístrojů, bezpečnou vzdálenost 
kompasu, odolnost vůči klimatickým vlivům, mechanickou pevnost, vlivy prostředí, emise 
hluku a označení zařízení požadavky a zkušební metody uvedené v publikaci IEC 945 
„Marine Navigational Equipment General Requirements“ (Obecné požadavky na námořní 
navigační zařízení). 

Kromě toho musí zařízení splňovat všechny požadavky těchto ustanovení při okolních 
teplotách mezi 0°C a 40°C. 

 

Článek 2.02 

Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 

1. V kmitočtovém rozsahu 30 až 2000 MHz nesmí intenzita pole rušivého vyzařování 
překročit 500 µV/m. 

V kmitočtovém rozsahu 156 až 165 MHz, 450 až 470 MHz a 1,53 až 1,544 GHz nesmí 
intenzita pole přesáhnout hodnotu 15 µV/m. Tyto intenzity pole platí pro zkušební 
vzdálenost 3 metry od zkoušeného přístroje. 
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2. Zařízení musí splňovat minimální požadavky při intenzitě elektromagnetického pole až do 
15 V/m v bezprostřední blízkosti zkoušeného zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 
až 2000 MHz. 

 

Článek 2.03 

Obsluha 

1. Zařízení nesmí mít více ovládacích prvků, než je nezbytné pro jeho správnou obsluhu. 

Provedení, označení a ovládání ovládacích prvků musí umožňovat jejich jednoduchou, 
jednoznačnou a rychlou obsluhu. Musí být uspořádány tak, aby se pokud možno zabránilo 
chybám při obsluze. 

Ovládací prvky, které nejsou nezbytné pro normální provoz, nesmějí být bezprostředně 
dostupné. 

2. Všechny ovládací prvky a ukazatele musí být označeny symboly nebo opatřeny označením 
v angličtině. Symboly musí splňovat požadavky uvedené v publikaci IEC 417. 

Všechny číslice a písmena musí mít velikost nejméně 4 mm. Pokud lze prokázat, že 
z technických důvodů nelze dodržet velikost číslic a písmen 4 mm a pro účely obsluhy jsou 
přijatelné menší číslice a písmena, povolí se zmenšení na 3 mm. 

3. Zařízení musí být navrženo tak, aby chyby obsluhy nemohly způsobit jeho poruchu. 

4. Jakékoli funkce, které překračují minimální požadavky, např. možnosti připojení na jiné 
přístroje, musí být takové, aby zařízení za všech podmínek splňovalo minimální 
požadavky. 
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Článek 2.04 

Návod k obsluze 

Ke každému přístroji musí být dodána podrobná příručka pro obsluhu. Musí být k dispozici v 
angličtině, francouzštině, němčině a nizozemštině a obsahovat nejméně tyto informace: 

a) zapnutí a obsluha, 

b) údržba a servis, 

c) všeobecné bezpečnostní pokyny. 

 

Článek 2.05 

Instalace a provozní zkoušky 

1. Instalace, výměna a provozní zkoušky musí být v souladu s částí V. 

2. Na čidle ukazatele rychlosti otáčení musí být vyznačen směr zabudování s ohledem na 
rovinu kýlu. Musí být dodány pokyny k montáži, aby se zajistila maximální necitlivost 
vůči ostatním normálním pohybům plavidla. 
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Kapitola 3 

Minimální provozní požadavky na ukazatele rychlosti otáčení 

Článek 3.01 

Provozní připravenost ukazatele rychlosti otáčení 

1. Ukazatel rychlosti otáčení musí být plně funkční do čtyř minut od studeného startu a musí 
pracovat v požadovaných tolerancích přesnosti. 

2. Na zapnutí ukazatele musí upozornit výstražný signál. Musí být možné sledovat a 
obsluhovat ukazatel rychlosti otáčení současně. 

3. Bezdrátové dálkové ovládání není povoleno. 

 

Článek 3.02 

Zobrazení rychlosti otáčení 

1. Rychlost otáčení se udává na lineárně dělené stupnici s nulovým bodem uprostřed. Musí 
být možné odečítat směr a velikost rychlosti otáčení s potřebnou přesností. Jsou povoleny 
jehlové ukazatele a sloupcové grafy. 

2. Stupnice ukazatele musí být nejméně 20 cm dlouhá a může být kruhová nebo přímková. 

Přímkové stupnice mohou být uspořádány pouze vodorovně. 

3. Pouze číslicové ukazatele nejsou přípustné. 
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Článek 3.03 

Měřící rozsahy 

Ukazatele rychlosti otáčení mohou být vybaveny jedním nebo několika měřícími rozsahy. 
Doporučují se tyto měřící rozsahy: 

30°/min 

60°/min 

90°/min 

180°/min 

300°/min. 

 

Článek 3.04 

Přesnost udané rychlosti otáčení 

Udaná rychlost otáčení se nesmí lišit o více než 2 % od měřitelné maximální hodnoty nebo o více 
než 10 % od skutečné hodnoty podle toho, která hodnota je větší (viz dodatek). 

 

Článek 3.05 

Citlivost 

Práh rozlišitelnosti musí být menší nebo roven změně úhlové rychlosti rovnající se  l % udávané 
hodnoty. 
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Článek 3.06 

Kontrola funkce 

1. Nepracuje-li ukazatel rychlosti otáčení v požadovaných mezích přesnosti, musí to být 
signalizováno. 

2. Používá-li se gyroskop, musí ukazatel signalizovat kritický pokles rychlosti otáčení 
gyroskopu. Kritickým poklesem rychlosti otáčení gyroskopu je pokles, který snižuje 
přesnost o 10 %. 

 

Článek 3.07 

Necitlivost vůči ostatním normálním pohybům plavidla 

1. Kolébání plavidla do 10° při rychlosti otáčení do 4° za sekundu nesmí způsobit chyby 
měření přesahující stanovené tolerance. 

2. Nárazy, které se vyskytují např. při zakotvování, nesmějí způsobit chyby měření 
přesahující stanovené tolerance. 

 

Článek 3.08 

Necitlivost vůči magnetickým polím 

Ukazatel rychlosti otáčení nesmí být citlivý na magnetická pole, která se obvykle vyskytují na 
plavidle. 

 

Článek 3.09 

Pomocné ukazatele 

Pomocné ukazatele musí splňovat všechny požadavky použitelné pro ukazatele rychlosti otáčení.
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Kapitola 4 

Minimální technické požadavky na ukazatele rychlosti otáčení 

Článek 4.01 

Obsluha 

1. Všechny ovládací prvky musí být uspořádány tak, aby během jejich ovládání nebyla 
zakryta žádná informace a byla možná radarová navigace bez omezení. 

2. Všechny ovládací prvky a ukazatele musí být opatřeny odpovídajícím neoslňujícím 
osvětlením vhodným pro všechny světelné podmínky, které lze samostatným ovladačem 
nastavit až na nulu. 

3. Smysl ovládání ovládacích prvků musí být takový, že pohyb směrem doprava nebo nahoru 
má pozitivní účinek na proměnnou a pohyb směrem nalevo nebo dolů má negativní účinek 
na proměnnou. 

4. Jsou-li použita tlačítka, musí být možné je nalézt a ovládat pohmatem. Musí mít rovněž 
zřetelně rozpoznatelný hmatový bod. 

 

Článek 4.02 

Tlumící zařízení 

1. Senzorový systém musí být kriticky tlumený. Časová konstanta tlumení (63 % mezní 
hodnoty) nesmí překročit 0,4 sekundy. 

2. Ukazatel musí být kriticky tlumený. 

Ovládací prvky ke zvýšení tlumení jsou přípustné. 

Časová konstanta tlumení nesmí v žádném případě překročit pět sekund. 
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Článek 4.03 

Připojení dalších přístrojů 

1. Lze-li ukazatel rychlosti otáčení připojit na pomocné ukazatele nebo podobné zařízení, 
musí signál rychlosti otáčení zůstat k dispozici jako elektrický signál. 

Signál rychlosti otáčení musí být galvanicky oddělený od země, být ekvivalentní 
analogovému napětí 20 mV/stupeň ± 5% a mít maximální vnitřní odpor 100 ohmů. 

Polarita musí být kladná, zatáčí-li plavidlo napravo, a záporná, zatáčí-li plavidlo nalevo. 

Práh rozlišitelnosti nesmí překročit 0,3°/min. 

Chyba nulového bodu nesmí překročit 1°/min při teplotách od 0°C do 40°C. 

Je-li ukazatel zapnutý a čidlo není vystaveno účinkům pohybu, nesmí rušivé napětí 
výstupního signálu překročit 10 mV, měřeno dolnopropustným filtrem s propustným 
pásmem 10 Hz. 

Signál rychlosti otáčení musí být přijímán bez dodatečného tlumení mimo mezní hodnoty 
uvedené v čl. 4.02 bodě 1. 

2. Musí existovat spínač vnějšího alarmu. Spínač musí být galvanicky oddělený od ukazatele. 

Vnější alarm se spouští uzavřením kontaktu, 

a) je-li ukazatel rychlosti otáčení odpojen, nebo 

b) nefunguje-li ukazatel rychlosti otáčení, nebo 

c) pokud kontrola funkce reagovala na nadměrnou chybu (článek 3.06). 
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Kapitola 5 

Podmínky a postupy zkoušek ukazatelů rychlosti otáčení 

Článek 5.01 

Bezpečnost, zatížitelnost a rušivý rozptyl 

Zkouška napájení, bezpečnosti, vzájemného rušení palubních přístrojů, bezpečné vzdálenosti 
kompasu, odolnosti vůči klimatickým vlivům, mechanické pevnosti, dopadu na životní prostředí a 
emisí hluku se provádí podle publikace IEC 945 „Marine Navigational Equipment General 
Requirements“ (Obecné požadavky na námořní navigační zařízení). 

 

Článek 5.02 

Rušivé vyzařování a elektromagnetická kompatibilita 

1. Rušivé vyzařování se měří podle publikace IEC 945 „Marine Navigational Equipment 
Interference“ (Rušení námořního navigačního zařízení) v kmitočtovém rozsahu 30 
až 2 000 MHz. 

Musí být splněny požadavky čl. 2.02 bodu 1. 

2. Musí být splněny požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility podle čl. 2.02 
bodu 2. 

 

Článek 5.03 

Postup zkoušky 

1. Ukazatel rychlosti otáčení se uvede do provozu a zkouší za jmenovitých a mezních 
podmínek. Přitom se zkouší vliv provozního napětí a okolní teploty až po stanovenou 
mezní hodnotu. 
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Kromě toho se k vytvoření maximálních magnetických polí v blízkosti ukazatele použijí 
rádiové vysílače. 

2. Za podmínek popsaných v odstavci 1 musí chyby ukazatele zůstat v tolerancích uvedených 
v dodatku. 

Musí být splněny všechny ostatní požadavky. 
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Dodatek 
Maximální tolerance chyb v údajích ukazovatelů rychlosti otáčení 

 
Legenda: 
Relative indication of the rate-of-turn as a % of the limit values = Relativní vyjádření rychlosti 
otáčení v % mezních hodnot 
Relative difference of the indicated value as a % of the measured value = Relativní odchylka 
ukazované hodnoty v % naměřené hodnoty 
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Část V 

Požadavky na instalaci a zkoušky  
funkčnosti radarového zařízení a ukazatelů  

rychlosti otáčení používaných  
na plavidlech vnitrozemské plavby 

Obsah 

Článek 1 Oblast působnosti 

Článek 2 Schválení zařízení 

Článek 3 Schválené odborné firmy 

Článek 4 Požadavky na palubní napájení 

Článek 5 Instalace radarové antény 

Článek 6 Instalace zobrazovací a ovládací jednotky 

Článek 7 Instalace ukazatele rychlosti otáčení 

Článek 8 Instalace polohového čidla 

Článek 9 Zkoušky montáže a funkčnosti 

Článek 10 Osvědčení o montáži a funkčnosti 

Dodatek 

 Vzor osvědčení o montáži a funkčnosti radarového zařízení a ukazatelů 

rychlosti otáčení 
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Článek 1 

Oblast působnosti 

Účelem těchto požadavků je zajistit, aby v zájmu bezpečnosti a řádné plavby s pomocí radaru na 
vnitrozemských vodních cestách ve Společenství byly navigační radarové zařízení a ukazatele 
rychlosti otáčení instalovány podle optimálních technických a ergonomických norem a aby po 
instalaci byla provedena zkouška funkčnosti. Zařízení pro vnitrozemský ECDIS, které lze použít 
v navigačním režimu, se považuje za radarové zařízení ve smyslu těchto ustanovení. 

 

Článek 2 

Schválení zařízení 

Pro plavbu s pomocí radaru na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství smějí být 
zabudovány pouze přístroje schválené podle použitelných ustanovení této směrnice nebo Ústřední 
komise pro plavbu na Rýnu a nesoucí číslo schválení. 

 

Článek 3 

Schválené odborné firmy 

1. Montáž, výměnu, opravu nebo údržbu radarového zařízení nebo ukazatelů rychlosti otáčení 
mohou provádět pouze odborné firmy, které příslušný orgán schválil v souladu 
s článkem 1. 

2. Příslušný orgán smí udělit povolení na dobu určitou a může jej kdykoli odejmout, nejsou-li 
splněny podmínky podle článku 1. 

3. Příslušný orgán neprodleně oznámí výboru odborné firmy, které schválil. 
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Článek 4 

Požadavky na palubní napájení 

Všechny přívodní vodiče pro radarové zařízení a ukazatele rychlosti otáčení musí mít vlastní 
bezpečnostní zařízení a být pokud možno zabezpečené proti poruše. 

 

Článek 5 

Instalace radarové antény 

1. Anténa musí být zabudována co nejblíže k podélné ose plavidla. V blízkosti antény se 
nesmí vyskytovat žádná překážka, které by způsobovala falešná echa a nežádoucí stínění; 
v případě potřeby se anténa namontuje na příďovou nástavbu. Instalování a upevnění 
radarové antény v provozní poloze musí být dostatečně stabilní, aby radarové zařízení 
mohlo pracovat s požadovanou přesností. 

2. Po korekci úhlové chyby montáže a po zapnutí zařízení nesmí být rozdíl mezi kompasovou 
ryskou a podélnou osou plavidla větší než 1 stupeň. 

 

Článek 6 

Instalace zobrazovací a ovládací jednotky 

1. Zobrazovací a ovládací jednotka se instalují v kormidelně tak, aby vyhodnocení 
radarového snímku a obsluha zařízení nepředstavovala žádnou námahu. Azimutální 
orientace radarového snímku musí odpovídat normální situaci okolí. Úchyty a nastavitelné 
konzoly musí být zhotoveny tak, aby je bylo možné zaaretovat v jakékoli poloze bez 
vibrací. 

2. Během plavby s pomocí radaru nesmí umělé osvětlení vydávat žádné odrazy ve směru 
obsluhy radaru. 
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3. Není-li ovládací jednotka součástí zobrazovací jednotky, musí být uložena v krytu ve 
vzdálenosti nejvýše 1 m od zobrazovací jednotky. Bezdrátové dálkové ovládání není 
povoleno. 

4. Jsou-li instalovány pomocné ukazatele, musí splňovat požadavky, které se vztahují na 
navigační radarové zařízení. 

Článek 7 

Instalace ukazatele rychlosti otáčení 

1. Senzorový systém musí být umístěn pokud možno uprostřed lodi, a to vodorovně, a musí 
být vyrovnán s podélnou osou plavidla. Místo instalace musí být pokud možno bez vibrací 
a být vystaveno pouze malému kolísání teplot. Indikační jednotka musí být pokud možno 
namontována nad zobrazovací jednotkou radaru. 

2. Jsou-li instalovány pomocné ukazatele, musí splňovat požadavky, které se vztahují na 
ukazatele rychlosti otáčení. 

 

Článek 8 

Instalace polohového čidla 

Polohové čidlo (např. anténa DGPS) musí být instalováno tak, aby bylo zajištěno, že pracuje s co 
největší přesností a není nepříznivě ovlivněno nástavbami a vysílacím zařízením na plavidle. 
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Článek 9 

Zkoušky montáže a funkčnosti 

Dříve, než je zařízení poprvé zapnuto po instalaci nebo po obnovení či prodloužení osvědčení 
o prohlídce plavidla (vyjma podle čl. 2.09 bodu 2 přílohy II směrnice) nebo po každé přestavbě 
plavidla, která by mohla mít vliv na provozní podmínky zařízení, provede příslušný orgán nebo 
firma schválená podle článku 3 zkoušky montáže a funkčnosti. Musí být splněny tyto podmínky: 

a) napájení musí mít samostatné bezpečnostní zařízení; 

b) provozní napětí musí být v toleranci (článek 2.01 části III); 

c) kabely a jejich uložení musí splňovat ustanovení přílohy II této směrnice a popřípadě 
ADNR; 

d) počet otočení antény musí být nejméně 24 za minutu; 

e) v blízkosti antény nesmí být žádná překážka, která by zhoršovala navigaci; 

f) bezpečnostní spínač antény musí být v dobrém provozním stavu; 

g) zobrazovací jednotky, ukazatele rychlosti otáčení a ovládací jednotky musí být uspořádány 
ergonomicky a uživatelsky přívětivě; 

h) kompasová ryska radarového zařízení se nesmí odchýlit od podélné osy plavidla o více než 
1 stupeň; 

i) přesnost zobrazení vzdálenosti a azimutu musí splňovat požadavky (měření pomocí 
známých cílů); 

k) linearita v krátkém dosahu musí být správná (tlačení a vlečení); 

l) zobrazovaný minimální dosah musí být 15 metrů nebo méně; 

m) střed obrazu musí být viditelný a jeho průměr nesmí být větší než 1 mm; 
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n) falešná echa způsobená odrazy a nežádoucí stínění v oblasti kompasové rysky se nesmí 
vyskytovat nebo nesmí ohrožovat bezpečnou plavbu; 

o) potlačování odrazů od vodní hladiny a deště (STC a FTC preset) a příslušné ovládací prvky 
fungují správně; 

p) nastavení zesílení je v řádném provozním stavu; 

q) zaostření a rozlišení obrazu je správné; 

r) směr otáčení plavidla odpovídá udávanému směru na ukazateli rychlosti otáčení a nulová 
poloha při plavbě v přímém směru je správná; 

s) radarové zařízení nesmí být citlivé na vysílání palubního rádiového zařízení nebo na rušení 
z jiných zdrojů na plavidle; 

t) radarové zařízení nebo ukazatele rychlosti otáčení nesmějí rušit ostatní palubní přístroje. 

Kromě toho v případě zařízení pro vnitrozemský ECDIS nesmí 

u) statistická polohová chyba mapy překročit 2 m; 

v) statistická chyba fázového úhlu mapy překročit 1 stupeň. 

 

Článek 10 

Osvědčení o montáži a funkčnosti 

Po úspěšném provedení zkoušky podle článku 8 vydá příslušný orgán nebo schválená firma 
osvědčení podle vzoru v dodatku. Osvědčení se musí nacházet trvale na plavidle. 

Nebyly-li zkušební podmínky splněny, vypracuje se seznam závad. Případné stávající osvědčení se 
odejme nebo zašle příslušnému orgánu nebo schválené firmě. 
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Dodatek 

Vzor osvědčení o montáži a funkčnosti  

radarového zařízení a ukazatelů rychlosti otáčení 

Druh/název plavidla: 

Úřední rejstříkové číslo plavidla: 

Vlastník plavidla 

Jméno: 

Adresa: 

Telefon: 

Radarové přístroje Počet  

Pořadové číslo Označení Typ Číslo schválení Výrobní číslo 

     

Ukazatele rychlosti otáčení Počet 

Pořadové číslo Označení Typ Číslo schválení Výrobní číslo 

     

Tímto se potvrzuje, že radarové zařízení a ukazatel rychlosti otáčení výše uvedeného plavidla 
splňují požadavky na montáž a zkoušky funkčnosti pro radarové zařízení a ukazatele rychlosti 
otáčení používané na plavidlech vnitrozemské plavby. 

Schválená firma 

Název:  

Adresa:  

Telefon: 

Razítko Místo Datum  

Podpis 

Schvalující orgán 

Název:  

Adresa:  

Telefon:  
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Část VI 

Vzorový seznam zkušebních ústavů, schválených přístrojů a schválených 

montážních firem 

podle částí IV a V 

 

A. PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ ZKUŠEBNY 

podle čl. 1.04 bodu 1 části I 
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B. SCHVÁLENÉ RADAROVÉ ZAŘÍZENÍ 

podle čl. 1.06 bodu 4 části IV 

 

Číslo Typ Výrobce Vlastník Datum a země schválení Číslo schválení Dok. č. 
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C. SCHVÁLENÉ UKAZATELE RYCHLOSTI OTÁČENÍ 

podle čl. 1.06 bodu 4 části IV 

 

Číslo Typ Výrobce Vlastník Datum a země schválení Číslo schválení Dok. č. 
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D. SCHVÁLENÉ ODBORNÉ FIRMY  
PRO MONTÁŽ NEBO VÝMĚNU RADAROVÉHO ZAŘÍZENÍ  

A UKAZATELŮ RYCHLOSTI OTÁČENÍ 

podle článku 3 části V 

 

Pozn.: Písmena ve sloupci 4 se vztahují na označení ve sloupci 1 bodů B (radarové zařízení) a C 

(ukazatele rychlosti otáčení). 

 Firma Adresa Schválené typy zařízení uvedeného ve 
sloupci 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
____________________ 
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ODŮVODNĚNÍ RADY 
Předmět: Společný postoj Rady z 23. února 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby 
a zrušuje směrnice Rady 82/174/EHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

ODŮVODNĚNÍ RADY 
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I. Úvod 

 

V prosinci 1997 Komise předložila návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 

82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla 

vnitrozemské plavby. Cílem tohoto návrhu je sladit technické požadavky s vývojem předpisů, 

jimiž se řídí plavba na Rýně, s cílem zavést jednotný systém pro celou síť evropských 

vodních cest. 

Dne 20. října 1998 přijal Evropský parlament během prvního čtení několik změn. 

Dne 1. května 1999 se po vstupu v platnost Amsterodamské smlouvy, jíž byl zaveden postup 

spolurozhodování v odvětví dopravy, změnil právní základ. Dne 16. září 1999 Evropský 

parlament potvrdil své stanovisko přijaté v prvním čtení. 

S ohledem na tento vývoj Komise v červnu 2000 předložila změněný návrh, jenž obsahuje 

části původního návrhu, v němž byly v důsledku pozměňovacích návrhů Evropského 

parlamentu provedeny změny. 

Práce v orgánech Rady na tomto návrhu dlouhou dobu nepostupovaly, vzhledem 

ke skutečnosti, že plavidlům s osvědčením Společenství byla umožněna plavba na Rýně. 

Zatímco tato možnost byla dříve na základě pravidel stanovených Ústřední komisí pro plavbu 

na Rýně (CCNR) vyloučena, situace se změnila, když CCNR dne 27. listopadu 2002 přijala 

změnu Mannheimského aktu (dodatkový protokol č. 7), kterým se zavádí právní základ 

pro plavbu na Rýně s osvědčením uděleným jinými orgány než CCNR, jako je Evropské 

společenství. Po ratifikaci dodatkového protokolu všemi pěti smluvními státy CCNR vstoupil 

protokol v platnost dne 1. prosince 2004. 
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Vzhledem k tomuto vývoji se bylo možno vrátit k přezkoumání tohoto znění a dne 

10. prosince 2004 Rada dosáhla částečné politické dohody o normativní části tohoto návrhu 

směrnice. O několik měsíců později se orgánům Rady rovněž podařilo dosáhnout dohody 

o znění příloh. 

 

Po přezkumu celého znění právníky-lingvisty Rada přijala dne 23. února 2006 společný 

postoj. Při přijímání tohoto postoje vzala Rada řádně na vědomí stanovisko Evropského 

parlamentu z prvního čtení. 

 

 Rada rovněž vzala na vědomí stanovisko Hospodářského a sociálního výboru. 

 

 

II. Analýza společného postoje 

 

Radě se podařilo shodnout na hlavních směrech návrhu Komise. V některých bodech se 

však Rada rozhodla znění změnit, a to obvykle proto, aby bylo jasnější, jednodušší 

a srozumitelnější. 

 

Nejdůležitější změna se týká článku 3, pokud jde o „Povinnost mít osvědčení na plavidle“. 

Znění tohoto článku, jež stanovuje rovnocennost osvědčení Společenství pro plavidla 

vnitrozemské plavby s osvědčeními vydanými CCNR, je výsledkem důkladných přípravných 

jednání mezi Komisí a členskými státy CCNR. Tento článek je základem směrnice, neboť 

zajišťuje, že osvědčení vydaná na základě této směrnice Společenství opravňují k plavbě na 

Rýně stejně, jako osvědčení, jež vydala CCNR. 

 

Článek 5, pokud jde o „Dodatečné nebo snížené technické požadavky pro některé zóny“ 

byl změněn a nyní zohledňuje přání vyjádřené některými členskými státy mít možnost 

neuplatňovat přechodná opatření stanovená v kapitole 24a přílohy II v těch případech, 

v nichž by jejich použití vedlo ke zmírnění stávajících vnitrostátních bezpečnostních norem. 
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Znění článku 27, pokud jde o „Určení“ bylo změněno tak, aby bylo zajištěno, že se směrnice 

vztahuje pouze na 13 členských států, jež mají vnitrostátní vodní cesty uvedené v čl. 1 odst. 1. 

 

Vzhledem k technickému pokroku a vývoji, jenž vyplývá z činnosti dalších mezinárodních 

organizací, zejména CCNR, odborné skupiny, v nichž byli zastoupeni odborníci ze 

Společenství a jeho členských států, jakož i odborníci z CCNR a jeho členských států, 

všechny obsáhlé přílohy přepracovaly. Během tohoto postupu byly do textu vloženy nové 

přílohy, nyní označené jako 7, 8 a 9. 

 

 

III. Změny Evropského parlamentu 

 

Ve svém změněném návrhu Komise zohlednila téměř všechny změny přijaté Evropským 

parlamentem během prvního čtení; viz důvodová zpráva k tomuto změněnému návrhu na 

straně 2 a 3.  

 

Rada, jež pracovala na základě změněného návrhu Komise, důsledně postupovala ve smyslu 

přístupu Komise, a tím přijala ke změnám Evropského parlamentu stejně pozitivní přístup 

jako Komise. 

  

 

IV. Závěr 

 

Rada prohlašuje, že znění jejího společného postoje je přiměřené a vyvážené. Pokud jde 

o změny navrhované Evropským parlamentem při prvním čtení, Rada poznamenává, že tyto 

změny byly s výhradou určitých menších úprav zcela přijaty. Proto se Rada domnívá, že znění 

jejího společného postoje zajišťuje, že se dosáhne cíle, o nějž Parlament ve svých změnách 

usiluje. 

 

_________________ 
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Předmět: Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, 
kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby [první 
čtení] 
− Přijetí (LA + O) 
a) společného postoje 
b) odůvodnění Rady 
− Prohlášení 

 
 

Jednostranné prohlášení Komise 
 

„Při provádění této směrnice se Komise zavazuje úzce spolupracovat s Ústřední komisí pro plavbu 
na Rýně, jak v souvislosti s úpravou příloh, tak s použitím směrnice členskými státy, a vzít v tomto 
ohledu v úvahu všechny iniciativy Ústřední komise pro plavbu na Rýně.“ 

 
Jednostranné prohlášení Německa 

 
„S odvoláním na prohlášení Komise k článku 20 navrhované směrnice vláda Spolkové republiky 
Německo chápe toto prohlášení jako použití dohody o spolupráci ze dne 3. března 2003 mezi 
Evropskou komisí a Ústřední komisí pro plavbu na Rýně.“ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 14.3.2006 
KOM(2006) 126 v konečném znění 

1997/0335 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 

82/714/EHS 
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1997/0335 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 

82/714/EHS 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(1997) 644 v konečném znění – 1997/0335 COD): 

 
9. prosince 1997 

 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 25. března 1998 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 20. října 1998 

Změna právního základu v návaznosti na vstup v platnost 
Amsterodamské smlouvy a zavedení postupu spolurozhodování 
v odvětví dopravy: 

 
 
1. května 1999 

Datum potvrzení stanoviska Evropského parlamentu přijatého při 
prvním čtení: 

 
16. září 1999 

Datum předání pozměněného návrhu  
(dokument KOM(2000) 419 v konečném znění): 

 
19. července 2000 

Datum dílčí politické dohody Rady týkající se provozní části návrhu 
směrnice: 

 
9. prosince 2004 

Datum přijetí společného postoje (jednomyslně): 23. února 2006 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem pozměněného návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro 
plavidla vnitrozemské plavby, předloženého Komisí je sjednocení technických požadavků 
Společenství na pokročilé standardy pro plavbu na Rýně; účelem tohoto postupu je stanovení 
jednotného režimu pro celou síť evropských vodních cest. Pozměněný návrh by rovněž měl 
usnadnit budoucí přizpůsobení těchto technických požadavků, a to prostřednictvím 
projednávání ve výborech, s ohledem na technický pokrok a vývoj vyplývající z činnosti 
dalších mezinárodních organizací, zejména Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR). 
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Kvůli vnitřnímu trhu a vývoji volné vnitrozemské plavby na všech vodních cestách v EU je 
zapotřebí harmonizovat nebo sjednotit technické a bezpečnostní požadavky v souladu 
s nejvyššími standardy. Tak bude dosaženo rozšíření jak volného pohybu zboží, tak vysokých 
bezpečnostních standardů, jakož i standardů v oblasti sociální a v oblasti životního prostředí. 
Díky harmonizaci technických požadavků a vzájemnému uznávání osvědčení se zároveň 
zlepší podmínky spravedlivé hospodářské soutěže a vytvoří se skutečně rovné podmínky ve 
vnitrozemské vodní dopravě v rámci jednotného trhu. 

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

Mezi lety 1999 a 2004 uvízly rozhovory v rámci Rady na mrtvém bodě kvůli otázce 
připuštění plavidla, které disponuje osvědčením Společenství, pro plavbu na Rýně. 
Revidovaná Úmluva o plavbě na Rýně původně neumožňovala uznávání osvědčení, která 
nebyla vydána rýnskými příbřežními zeměmi a Belgií, tato situace se však změnila v důsledku 
přijetí a vstupu v platnost (dne 1. prosince 2004) Dodatkového protokolu č. 7 uvedené 
úmluvy. Po vytvoření právního základu pro uznávání osvědčení vystavených jinými subjekty 
než rýnskými příbřežními zeměmi a Belgií mohla Rada dosáhnout dílčí politické dohody 
o provozní části návrhu směrnice a o několik měsíců později též o znění příloh.  

Rada se shodla na hlavních rysech návrhu Komise, přičemž bylo v menší míře pozměněno 
znění některých článků, a to buď pro účely vyjasnění, nebo s cílem zapracovat požadavky 
některých členských států. Komise zastává názor, že tyto změny nemění cíle uvedeného 
návrhu. 

Znění tohoto společného postoje nepředstavuje pouze současný postoj Rady, ale zahrnuje 
rovněž téměř všechny změny Parlamentu v prvním čtení.  

Většina uvedených změn je formálního charakteru a místy se týká nahrazení slov, vět, 
odstavců nebo článků. Například byla zapracována změna Parlamentu, kterou se nahradí 
pevně stanovené datum, k němuž členské státy musejí provést ustanovení nezbytná k zajištění 
shody se směrnicí, stanovením tohoto data ve vztahu k datu zveřejnění. Za tímto účelem byl 
v čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 5 odst. 5 písm. a), čl. 8 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 2 a 3, článcích 22, 23 
a 25, jakož i v přílohách vložen odkaz na vstup v platnost směrnice.  

Vzhledem k tomu, že v době, kdy práce na směrnici ustaly, se technický pokrok a vývoj 
vyplývající z činnosti dalších mezinárodních organizací, zejména komise CCNR, nezastavil, 
pracovala nepřetržitě od roku 2002 Společná pracovní skupina expertů z členských států EU, 
CCNR a Evropská komise na změně objemných technických příloh směrnice. Do textu byly 
v průběhu tohoto postupu vloženy tři nové přílohy – v současné době s čísly 7, 8 a 9. Rada 
zapracovala výsledek této činnosti do společného postoje.  

Rada rovněž souhlasila se změnou Parlamentu, zapracovanou pozměněným návrhem Komise, 
kterou se do seznamu definic vkládá odkaz na osobní plachetnice (příloha II část I kapitola 1 
článek 1.01 oddíl 19). Navíc byla do přílohy II směrnice vložena nová kapitola týkající se 
osobních plachetnic (příloha II část II kapitola 15a), vypracovaná uvedenou skupinou 
odborníků. 
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Počet změn ze strany Rady je omezený a tyto změny jsou v zásadě v souladu s cíli původního 
i pozměněného návrhu Komise. 

(1) Nejdůležitější změna se vztahuje k článku 3, který se týká „závazku uchovávat na 
palubě osvědčení“. Tento článek stanoví, že technické požadavky vymezené 
v příloze II směrnice a technické požadavky stanovené na základě použití revidované 
Úmluvy o plavbě na Rýně jsou si rovnocenné, a je výsledkem zevrubných 
přípravných rozhovorů mezi Evropskou komisí a členskými státy EU, jež jsou členy 
komise CCNR. Tento článek představuje ústřední část směrnice, protože zajišťuje, že 
osvědčení vydaná na základě této směrnice Společenství opravňují k plavbě na Rýně 
stejným způsobem jako osvědčení vydaná rýnskými příbřežními zeměmi a Belgií.  

(2) Komise může podpořit změnu článku 5, který se týká „dodatečných nebo snížených 
technických požadavků na určité zóny“, pozměněného s cílem zapracovat požadavky 
některých členských států, aby měly možnost nepoužít přechodná ustanovení 
stanovená v kapitole 24a přílohy II v případech, kdy by jejich použití mělo za 
následek snížení stávajících vnitrostátních bezpečnostních standardů. 

(3) Článek 19, který se týká „postupu projednávání ve výborech“, byl pozměněn tak, 
aby odpovídal všeobecným pravidlům pro postupy projednávání ve výboru podle 
článků 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES. 

(4) Z hlediska formálního Rada převedla návrh do přepracovaného znění, kterým se 
nahrazuje stávající směrnice 82/714/EHS. To znamená, že znění rovněž obsahuje 
veškeré články stávající směrnice, které nebyly pozměněny, a že byl do textu vložen 
nový článek 25, týkající se „zrušení směrnice 82/714/EHS“. 

(5) V novém článku 27, týkajícím se „stran, jimž je směrnice určena“, bylo znění 
pozměněno v tom smyslu, že směrnice je určena pouze členským státům, které mají 
vnitrozemské vodní cesty, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1. Komise může toto omezení 
přijmout. 

4. ZÁVĚR 

Ze zmíněných důvodů je Komise toho názoru, že společný postoj jednomyslně přijatý Radou 
dne 23. února 2006 nemění cíle a přístup tohoto návrhu, a proto může tento postoj podpořit, 
tím spíše, že společný postoj bere patřičný ohled na změny navržené Evropským parlamentem 
v prvním čtení a na pozměněný postoj Komise.  

5. PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Při příležitosti přijetí společného postoje učinila Komise jednostranné prohlášení (viz 
příloha I).  
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PŘÍLOHA I 

Prohlášení Komise 

Při provádění stávající směrnice se Komise zavazuje k úzké spolupráci s komisí CCNR, a to 
jak pokud jde o úpravu příloh, tak pokud jde o používání směrnice členskými státy, a k tomu, 
že vezme v úvahu veškeré iniciativy komise CCNR v tomto ohledu. 
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