
  

EURÓPSKY PARLAMENT 
2004 2009 

Dokument na zasadanie 

C6-0091/2006 
1997/0335(COD) 

SK 
16/03/2006 

 

Spoločná pozícia 
Spoločná pozícia prijatá Radou 23. februára 2006 na účely prijatia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej 
plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS 
 

 

 

 

   Dok. 13274/1/2005 
   Vyhlásenia  
                   06207/2006    
   COM(2006)0126 

 
SK           SK 

 





 

 
13274/1/05 REV 1 ib 14 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

2. Označenia sú jasne čitateľné a nezničiteľne sa pripevnia. 

3. Značky na kryte sú také, aby sa signalizačné svietidlo nemuselo demontovať, aby sa 
značky dali na palube nájsť. Ak sa optika a kryt nedajú oddeliť, postačuje označenie na 
kryte. 

4. Značky uvedené v odseku 1 vyššie môžu mať jedine schválené signalizačné svietidlá, 
optika a svetelné zdroje. 

5. O pridelení značiek skúšobný orgán okamžite informuje výbor. 
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Dodatok 

Vzor osvedčenia  
o schválení signalizačných svietidiel pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách 

 

Signalizačné svietidlo ................................................................................................................... 

(Opis typu, modelu a obchodnej značky) 

je schválené na použitie v plavidlách na vnútrozemských vodných cestách v rozsahu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na plavidlá 
vnútrozemskej plavby a zrušuje sa smernica Rady 82/714/EHS+. 

Pridelené číslo   e . ...................................... 

Súčasti svietidla sú označené v súlade s článkom 4.05 časti I prílohy IX smernice …//ES++. 

Držiteľ schválenia zaručuje v súlade s článkom 4.03 časti I prílohy IX smernice …/…/ES++, že 
výroba prebieha v súlade s plánmi schválenými skúšobným orgánom a v súlade s technikou 
použitou na typové odskúšanie svietidiel. Zmeny sa povoľujú jedine so súhlasom skúšobného 
orgánu.  

Osobitné poznámky: 

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

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

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

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

..................................... - ............................................... 

 (Miesto) (Dátum) 

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

 (Skúšobný orgán) 

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

 (Podpis) 

                                                 
+ Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo a dátum prijatia tejto smernice. 
++ Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tejto smernice. 
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Časť II 

Požiadavky týkajúce sa podmienok na odskúšanie a schválenie signalizačných 
svietidiel pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách   

Obsah 

Kapitola 1 Všeobecné ustanovenia 

Článok 1.01 Štandardné napätie 

 1.02 Prevádzkové požiadavky 

 1.03 Montáž 

 1.04 Fotometrické požiadavky 

 1.05 Súčasti 

 1.06 Údržba 

 1.07 Bezpečnostné požiadavky 

 1.08 Príslušenstvo 

 1.09 Neelektrické signalizačné svietidlá 

 1.10 Dvojité svietidlá 

 

Kapitola 2 Fotometrické a kolorimetrické požiadavky 

Článok 2.01 Fotometrické požiadavky 

 2.02 Kolorimetrické požiadavky 
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Kapitola  3 Výrobné požiadavky 

Článok 3.01 Elektrické svietidlá 

 3.02 Filtre a optické sklá 

 3.03 Elektrické svetelné zdroje 

 

Kapitola 4 Skúšobný a schvaľovací postup 

Článok 4.01 Všeobecný postup 

 4.02 Uplatňovanie 

 4.03 Skúška 

 4.04 Schválenie 

 4.05 Ukončenie platnosti schválenia 

 

 

Dodatok Skúšky v prostredí 

 1. Skúška týkajúca sa ochrany pred striekajúcou vodou a prachom 

 2. Skúška vo vlhkej atmosfére 

 3. Skúška v chlade 

 4. Skúška v teple 

 5. Vibračná skúška 

 6. Zrýchlená skúška odolnosti voči poveternostným vplyvom 

 7. Skúška odolnosti voči slanej vode a poveternostným vplyvom (skúška v 
morskej  hmle) 
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Kapitola 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1.01 

Štandardné napätie 

Štandardné napätie pre signalizačné svietidlá na plavidlách pre vnútrozemskú plavbu je 230 V,  
115 V, 110 V, 24 V a 12 V. Vždy, keď je to možné, musia sa použiť spotrebiče na 24 V. 

Článok 1.02 

Prevádzkové požiadavky 

Bežnej prevádzke signalizačných svietidiel a ich príslušenstvu nebudú brániť rutinné činnosti na 
palube. Predovšetkým všetky použité optické súčasti a diely dôležité pre ich montáž a úpravu sú 
vyrobené tak, aby sa po nastavení ich poloha nedala zmeniť počas činnosti.   

Článok 1.03 

Montáž 

Diely na montáž signalizačných svietidiel na palubu sú vyhotovené tak, aby sa po úprave nedala po 
upevnení zmeniť poloha svietidiel počas činnosti. 
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Článok 1.04 

Fotometrické požiadavky 

Signalizačné svietidlá vydávajú predpísaný rozptyl intenzity svetla, identifikačná farba svetla a 
predpísaná intenzita sa získa ihneď po rozsvietení svetla.  

Článok 1.05 

Súčasti 

V signalizačných svietidlách sa používajú iba súčasti vyrobené na tento účel. 

Článok 1.06 

Údržba 

Spôsob konštrukcie signalizačných svietidiel a ich príslušenstva umožňuje ich pravidelnú údržbu 
a v prípade potreby i jednoduchú výmenu svetelných zdrojov, a to aj potme.  

Článok 1.07 

Bezpečnostné požiadavky 

Signalizačné svietidlá a ich príslušenstvo sú vyrobené a dimenzované tak, aby mohli byť 
prevádzkované, ovládané a monitorované bez nebezpečenstva pre osoby. 
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Článok 1.08 

Príslušenstvo 

Príslušenstvo svietidiel je prevedené a vyrobené tak, aby ich usporiadanie, montáž a pripojenie 
nebránili bežnému a správnemu fungovaniu svietidiel. 

Článok 1.09 

Neelektrické signalizačné svietidlá 

Neelektrické svietidlá sú prevedené a vyhotovené v súlade s článkami 1.02 až 1.08 tejto kapitoly 
tak, aby spĺňali požiadavky kapitoly 3. Požiadavky obsiahnuté v kapitole 2 týchto skúšobných a 
schvaľovacích podmienok platia mutatis mutandis.  

Článok 1.10 

Dvojité svietidlá 

Je možné použiť dve svietidlá namontované jedno nad druhým v jednom kryte (dvojité svietidlo) 
ako jedno svietidlo. Dva svetelné zdroje dvojitého svietidla sa však v žiadnom prípade nesmú 
použiť súčasne.  
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Kapitola 2 

FOTOMETRICKÉ A KOLORIMETRICKÉ POŽIADAVKY 

Článok 2.01 

Fotometrické požiadavky 

1. Fotometrické špecifikácie pre signalizačné svietidlá sú uvedené v časti I.   

2. Konštrukcia signalizačných svietidiel zaručuje, že svetlo sa nedá odrážať ani prerušiť. 
Použitie reflektorov nie je povolené. 

3. V prípade dvojfarebných alebo trojfarebných svetiel sa účinne zamedzuje projekcii svetla 
mimo limity predpísaného sektora pre danú farbu, vrátane vnútornej časti skla. 

4. Tieto požiadavky platia mutatis mutandis pre neelektrické svetlá. 

Článok 2.02 

Kolorimetrické požiadavky 

1. Kolorimetrické špecifikácie pre signalizačné svietidlá sú uvedené v časti I.   

2. Farba svetla vydávaného signalizačnými svietidlami je situovaná pre teplotu farby 
využívanej svetelným zdrojom vo vhodnej chromatickej pozícii zistenej podľa časti I. 

3. Farba signálnych svetiel pochádza jedine z úplne zafarbených filtrov (optiky, skiel) a 
optických skiel, ak sa chromatické body vysielaného svetla neodchyľujú o viac ako 0,01 od 
svojich súradníc v schéme chromaticity IEC. Zafarbené žiarovky nie sú povolené. 
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4. Priehľadnosť zafarbených skiel (filtrov) je taká, aby sa pri teplote farby použitého 
svetelného zdroja dosiahla predpísaná intenzita svetla. 

5. Odraz zdrojového svetla na dieloch signalizačného svietidla nie je selektívny, t.j. 
trichromatické súradnice x a y zdroja použitého v svietidle sa po odraze neodchyľujú o 
viac ako 0,01 pri teplote použitej farby.    

6. Bezfarebné sklo pri teplote použitej farby nemá selektívny vplyv na vydávané svetlo. 
Podobne ani po dlhej dobe prevádzky sa trichromatické súradnice x a y svetelného zdroja 
použitého v signalizačnom svietidle neodchyľujú o viac ako 0,01 od momentu prechodu 
svetla sklom. 

7. Farba svetla neelektrických signalizačných svietidiel pre teplotu farby použitého zdroja 
svetla sa nachádza vo vhodnej chromatickej pozícii zistenej podľa časti I. 

8. Farba svetla z neelektrických farebných signalizačných svietidiel pochádza jedine z úplne 
zafarbeného kremičitého skla. Pri všetkých neelektrických svietidlách sú všetky farbené 
kremičité sklá také, aby sa pri teplote farby najbližšieho neelektrického svetelného zdroja 
dosiahla predpísaná intenzita svetla. 
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Kapitola 3 

VÝROBNÉ POŽIADAVKY 

Článok 3.01 

Elektrické signalizačné svietidlá 

1. Všetky časti svietidiel odolávajú jednotlivým prevádzkovým namáhaniam vyplývajúcim z 
pohybu plavidla, vibráciám, korózii, teplotným zmenám, nárazom pri nakladaní a plavbe v 
ľade ako aj iným vplyvom, ktoré môžu pôsobiť na palubu.    

2. Konštrukcia, materiály a prevedenie svietidla zaručujú stabilitu a zabezpečujú, že po 
mechanickom tepelnom namáhaní a vystavení pôsobeniu ultrafialových lúčov v súlade s 
týmito požiadavkami, zostane jeho výkon nezmenený. Zachovajú sa predovšetkým 
fotometrické a kolorimetrické vlastnosti. 

3. Súčasti vystavené korózii sú zhotovené z materiálov odolných voči korózii alebo sú 
vybavené účinnou ochranou pred koróziou. 

4. Použité materiály nie sú hygroskopické, ak by to malo nepriaznivý vplyv na prevádzku 
inštalácií, spotrebičov a príslušenstva. 

5. Použité materiály sú vysoko ohňovzdorné. 

6. Skúšobný orgán môže udeliť výnimky týkajúce sa vlastností použitých materiálov, ak 
výroba zaistí bezpečnosť. 

7. Signalizačné svietidlá sa odskúšajú, aby sa zabezpečila ich vhodnosť na použitie na palube. 
Skúšky sú rozdelené na požiadavky prostredia a na prevádzkové požiadavky. 

8. Požiadavky prostredia: 

a) Triedy prostredia 

-  Triedy klímy: 

X  Spotrebiče určené na použitie na miestach vystavených poveternostným 
vplyvom  

S Spotrebiče určené na ponorenie alebo dlhší styk so slanou vodou 
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-  Triedy vibrácií: 

V Spotrebiče a zariadenia určené na nainštalovanie na sťažne a iné body 
mimoriadne vystavené vibráciám  

- Triedy pevnosti: 

Okolité podmienky sa delia na tri triedy pevnosti: 

1) Bežné okolité podmienky: 
Môžu pravidelne trvať na palube po dlhú dobu. 

2) Extrémne okolité podmienky: 
Môžu výnimočne trvať na palube vo výnimočných prípadoch. 

3) Prepravné okolité podmienky: 
Môžu trvať počas prepravy a znehybnenia okrem doby prevádzky inštalácií, 
spotrebičov a príslušenstva.  

Skúšky za bežných okolitých podmienok sú opísané ako „skúšky v bežnom prostredí“, 
skúšky za extrémnych okolitých podmienok ako „skúšky v extrémnom prostredí“ a 
skúšky za prepravných okolitých podmienok ako „skúšky v prepravnom prostredí“. 

b) Požiadavky 

Signalizačné svietidlá a ich príslušenstvo sú prispôsobené na dlhotrvajúcu prevádzku 
pod vplyvom pohybu mora a pod vplyvom zmien vibrácií, vlhkosti a teploty, ktoré sa 
musia na palube lode predpokladať.    

Signalizačné svietidlá a ich príslušenstvo pri vystavení vplyvom okolitého prostredia, 
uvedeným v prílohe ako „skúšky v prostredí“, spĺňajú požiadavky svojej triedy 
prostredia, ako sú definované v odseku8(a). 

9. Vhodnosť na prevádzku 

a) Pohon: pri výkyvoch napätia a frekvencie napájacieho prúdu vzhľadom na menovité 
hodnoty1 v rámci limitov uvedených v tabuľke nižšie a 5% oscilácií striedavého 
napájacieho napätia signalizačné svietidlá a ich príslušenstvo fungujú v rámci 
povolených tolerancií pre palubnú činnosť, ktoré sa na ne vzťahujú na základe 
skúšobných a schvaľovacích podmienok. Teoreticky sa napájacie napätie do svietidiel 
neodchýli o viac ako ±5 % od zvoleného menovitého napätia. 

                                                 
1  Menovité napätie a frekvenciu uvádza výrobca. 
 Možno vyznačiť aj rozsah napätia alebo frekvencie. 



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 25 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

 

Pohon Výkyvy napätia a frekvencie napájacieho 
prúdu svietidiel a ich príslušenstva 

(Menovité napätie) Výkyvy 
napätia 

Výkyvy 
frekvencie 

Trvanie 

Jednosmerný prúd viac ako 48 V 

a striedavý prúd 

Jednosmerný prúd do 48 V a vrátane 

± 10 % 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

± 10 % 

- 

nepretržite 

max. 3 s 

nepretržite 

Špičky napätia do ±1 200 V s dobou prírastku od 2 do 10 µs a maximálnym trvaním 20 
µs a obnovením napájacieho napätia nespôsobia poškodenie signalizačných svietidiel 
a ich príslušenstva. Po ich výskyte, keď mohlo dôjsť k zapojeniu bezpečnostných 
zariadení, signalizačné svietidlá a ich príslušenstvo fungujú v rámci povolených 
tolerancií pre palubnú činnosť na základe skúšobných a schvaľovacích podmienok  

b) Elektromagnetická kompatibilita: prijmú sa všetky primerané a praktické opatrenia na 
zamedzenie alebo zníženie vzájomných elektromagnetických účinkov svietidiel a ich 
príslušenstva a iných inštalácií a zariadení tvoriacich vybavenie plavidla.   

10. Podmienky prostredia na palubných plavidlách 

Bežné, extrémne a prepravné podmienky prostredia spomínané v odseku 8 písm. a) sú 
založené na navrhovaných doplnkoch publikácií IEC 92-101 a 92-504. Ostatné hodnoty, 
ktoré sa od nich odlišujú, sú označené s *. 
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Bežné Extrémne Prepravné 

podmienky prostredia 

a) Teplota okolitého vzduchu: 

 Triedy klímy:  

 Triedy klímy X a S podľa odseku 8(a)  

_ 25 až 

+  55°C* 

_ 25 až 

+  55°C* 

_ 25 až 

+ 70°C* 

b) Vlhkosť okolitého vzduchu: 

 Konštantná teplota  

 Maximálna relatívna vlhkosť  

+ 20°C 

95 % 

+ 35°C 

75 % 

+ 45°C 

65 % 

 Zmena teploty  Možné dosiahnutie rosného bodu 

c) Poveternostné podmienky na palube: 

 Slnečné svetlo  

 Vietor   

 Zrážky   

 Rýchlosť vody pri pohybe (vlny)  

 Slanosť vody 

1 120 W/m2 

50 m/s 

15 mm/min 

10 m/s 

30 kg/m3 

d) Magnetické pole: 

 Magnetické pole z akéhokoľvek smeru  80 A/m 

e) Vibrácie: 

 Sínusové vibrácie z akéhokoľvek smeru 

 Trieda vibrácií V podľa odseku 8a (ťažké namáhanie, napr. na sťažňoch) 

 Frekvencie 2 až 10 Hz 2 až 13.2 Hz* 

 Rozsah  ± 1,6 mm ± 1,6 mm 

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

 Rozsah zrýchlenia ± 7 m/s2 ± 11 m/s2 * 
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11. Signalizačné svietidlá musia spĺňať vyhovieť skúškam stanoveným v dodatku.: 

12. Súčasti svietidiel zhotovené z organických materiálov nie sú citlivé na ultrafialové 
žiarenie.  

Po skúške v trvaní 720 hodín v súlade s odsekom 6 prílohy nie je pozorované žiadne 
zhoršenie kvality a trichromatické súradnice x a y sa neodchyľujú o viac ako 0,01 od 
súradníc pre priehľadné diely, ktoré neboli vystavené žiareniu ani vode.   

13. Priehľadné diely a štíty svietidiel sú navrhnuté a zhotovené tak, aby sa za normálnych 
palubných požiadaviek, pri predĺženej prevádzke s napätím vyšším o 10 % a pri teplote 
okolia + 45 °C nezdeformovali, nepozmenili ani nezničili.   

14. Pri predĺženej prevádzke a napätí vyššom o 10 % a pri teplote okolia + 60 °C zostanú 
svietidlá na svojich držiakoch nedotknuté pri vystavení sile 1 000 N (newtonov) po dobu 
ôsmich hodín. 

15. Svietidlá sú odolné voči dočasnému ponoreniu. Pri predĺženej prevádzke s napätím vyšším 
o 10 % a pri teplote okolia +45°C na ne nebude mať vplyv namočenie s obsahom nádrže 
10 litrov vody pri teplote + 15° až + 20°C. 

16. Za prevádzkových podmienok je zaistená trvácnosť použitých materiálov a materiály sú 
predovšetkým schopné odolávať počas prevádzky najvyšším teplotám pri nepretržitom 
používaní.    
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17. Ak svietidlá obsahujú nekovové súčasti, stanoví sa teplota pri nepretržitom používaní za 
podmienok na palube pri teplote okolia + 45 °C.  

Ak takto stanovená teplota pre nepretržité používanie nekovových častí prevyšuje 
maximálne teploty uvedené v tabuľkách X a XI v publikácii IEC 598, časť I, vykoná sa 
osobitné preskúmanie s cieľom určiť odolnosť voči nepretržitému mechanickému, 
tepelnému a klimatickému namáhaniu týchto dielov svietidla.  

18. V skúškach nedeformovateľnosti dielov pri teplote pri nepretržitom používaní sa svietidlo 
umiestni do prevádzkovej polohy s miernym konštantným prúdením vzduchu (v = 
približne 0,5 m/s) pri okolitej teplote + 45°C a za palubných podmienok. Počas nahrievania 
a po dosiahnutí prevádzkovej teploty sa nekovové diely vystavia mechanickému 
namáhaniu podľa svojho účelu alebo možnej manipulácie. Priehľadné časti svietidiel z 
materiálu iného ako kremičité sklo sa vystavia pôsobeniu kovového vrtáku veľkosti 5 mm 
x 6 mm vyvolávajúcemu nepretržitú silu 6,5 N (zodpovedá tlaku prsta) v polovici medzi 
hornou a dolnou stranou priehľadného dielu. 

Diel v dôsledku takéhoto mechanického namáhania nevykazuje žiadnu trvalú deformáciu. 

19. Pri skúške odolnosti súčastí voči atmosférickým činiteľom sa svietidlá s nekovovými 
dielmi vystavenými týmto prvkom umiestnia do klimatickej komory na 12 po sebe idúcich 
hodín striedavo v atmosfére s teplotou 45 °C a relatívnou vlhkosťou 95% a v atmosfére 
s teplotou - 20°C, a budú sa prevádzkovať striedavo za palubných podmienok tak, aby boli 
vystavené horúcim a vlhkým cyklom a chladným cyklom a zmenám z nízkych na vysoké 
teploty po doby zodpovedajúce ich prevádzkovým dobám. 

Celkový čas trvania tejto skúšky je minimálne 720 hodín. Skúška nemá vplyv na 
prevádzkovú kapacitu nekovových dielov svietidla.  

20. Diely svietidiel, ktoré sú ľahko dosiahnuteľné, nedosiahnu pri okolitej teplote + 45 °C 
teplotu vyššiu ako + 70 °C, ak sú vyhotovené z kovu, alebo + 85 °C, ak nie sú vyhotovené 
z kovu. 
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21. Svietidlá sú prevedené a vyhotovené podľa prijímaných noriem a v súlade predovšetkým s 
publikáciou IEC 598, časť 1 „Lode, svetlá – všeobecné špecifikácie a skúšky“. Splnené 
musia byť požiadavky týchto častí: 

- Ochrana spojov (č. 7.2), 

- Ochrana pred elektrickým šokom (č. 8.2), 

- Izolačná odolnosť a stabilita napätia (č. 10.2 a č. 10.3),  

- Pozemné a vzdušné vedenie (č. 11.2), 

- Trvácnosť a ohrievanie (č. 12.1. tabuľky X, XI a XII), 

- Odolnosť voči teplu, ohňu a bludným prúdom (č. 13.2, č. 13.3 a č. 13.4),  

- Závitové spoje (č. 14.2, č. 14.3 a č. 14.4). 
22. Elektrické drôty obvykle majú priemer minimálne 1,5 mm2. Drôty používané na spojenia 

sú minimálne typu HO 7 RN-F alebo ekvivalentné.   

23. Pre účely príslušných skúšobných orgánov sa stanoví a potvrdí typ ochrany svietidla pre 
zóny s nebezpečenstvom výbuchu. 

24. Spôsob výroby svietidiel zabezpečuje: 

1) jednoduchosť čistenia, vrátane vnútra svietidla, a jednoduchosť výmeny svetelného 
zdroja, dokonca aj potme, 

2) zabránenie nahromadeniu sa kondenzácie, 

3) použitie trvácnych elastických prvkov jedine na zabezpečenie tesnosti 
demontovateľných častí,  

4) že zo svietidla neuniká svetlo inej farby, ako je ustanovené.  

25. Ku všetkým svietidlám, ktoré sa majú nainštalovať je priložený návod na umiestnenie a 
inštaláciu, kde sa uvádza, kam sa má svetlo namontovať, a účel a typ vymeniteľných 
dielov. Pohyblivé svietidlá sa dajú ľahko a bezpečne premiestňovať.  

26. Požadované úchytky sú také, aby horizontálna rovina symetrie svietidla bola v určenej 
polohe rovnobežná s vodoryskou plavidla.  
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27. Na každé svietidlo sú v bode, ktoré je po inštalácii viditeľné aj na palube, zreteľne 
a trvácne upevnené tieto značky:  

1) menovitý výkon zdroja, keďže rôzne menovité výkony môžu poskytovať iné 
rozsahy,  

2) typ svietidla pre sektorové svetlá, 

3) referencia nulového smeru na sektorových svetlách pomocou značky priamo nad 
alebo pod priehľadnou časťou,   

4) typ svetla, napr. „silné“, 

5) obchodná značka, 

6) miesto pre značku schválenia, napr. .F.91.235. 

 

Článok 3.02 

Filtre a optické sklá 

1. Filtre (optika a sklá) a optické sklá môžu byť vyrobené z organického skla (syntetického 
skla) alebo anorganického skla (kremičitého skla).    

Filtre a optické sklá z kremičitého skla sú zhotovené zo skla minimálne triedy IV 
hydrolytického typu spomínaného v norme ISO 719, ktorý zaručuje trvalú odolnosť voči 
vode.     

Filtre a optické sklá zo syntetického skla majú trvalú odolnosť voči vode porovnateľnú s 
kremičitým sklom.   

Optické sklá sa vyrábajú zo skla s malým vnútorným namáhaním. 

2. Filtre a optické sklá sú pokiaľ možno pozbavené dutín, bublín a nečistôt. Nemajú žiadne 
povrchové nedostatky ako napríklad nevyleštené (matné) plochy, hlboké ryhy, atď.  

3. Filtre a optické sklá spĺňajú požiadavky článku 3.01. Fotometrické a kolorimetrické 
vlastnosti nie sú ovplyvnené týmito podmienkami. 
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4. Červené a zelené optické sklá bočných svetiel nie sú vzájomne zameniteľné. 

5. Na filtroch a optických sklách sa v bode viditeľnom aj po ich umiestnení do svietidla 
okrem značky výrobcu zreteľne a trvácne nachádza aj číslo schválenia a opis typu.   

Tieto značky nevedú k hodnotám nižším ako minimálne fotometrické a kolorimetrické 
požiadavky.  

 

Článok 3.03 

Elektrické svetelné zdroje 

1. V signalizačných svietidlách sa používajú iba žiarovky vyrobené pre tento účel. K 
dispozícii sú v štandardnom napätí. V špeciálnych prípadoch možno povoliť výnimky. 

2. Žiarovky sa do signalizačných svietidiel dajú nainštalovať iba do určenej polohy. V 
signalizačných svietidlách sú povolené maximálne dve jednoznačné polohy. Nesprávne 
a vedľajšie polohy nie sú možné. Pri skúške sa vyberie menej priaznivá poloha. 

3. Žiarovky nemajú žiadne osobitné vlastnosti, ktoré by nepriaznivo vplývali na ich účinnosť, 
ako napríklad poškrabanie alebo škvrny na tele alebo chybné umiestnenie vlákna.  

4. Prevádzková teplota farby žiaroviek je minimálne 2360 K. 

5. Použité montážne prvky a držiaky lampy spĺňajú osobitné požiadavky na optický systém a 
odolávajú mechanickému namáhaniu palubnej prevádzky.  

6. Viečko žiarovky je pevne a tuho pripojené k telu tak, aby po 100 hodinách prevádzky pri 
napätí vyššom o 10 % odolalo jednotnej rotácii s krútiacim momentom 25 kgcm.   

7. Na tele alebo na viečku žiarovky je čitateľne a trvácne vyznačená obchodná značka, 
menovité napätie a menovitý výkon alebo menovitá intenzita svetla ako aj číslo schválenia.     
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8. Žiarovky spĺňajú tieto tolerancie: 

a) Žiarovky pre menovité napätie 230 V, 115 V, 110 V a 24 V 
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      0 
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     0 
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60 69 1000 až až 15  + 2,5 

    0 
11,5  + 1,5 

      0 

230 65 69  65 2856 15  + 2,5 

    0 
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      0 
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Poznámky: 

Re 1) Tolerancia dĺžky stredu svetla pre žiarovku 24 V/40 W: ± 1,5 mm. 
Re 2) L: široké oko viečka P 28 S je vľavo, ak je žiarovka zvisle, vidieť proti smeru vyžarovania. 
Re 3) Pred zmeraním hodnôt na začiatku skúšky sa vlákno už používalo pri menovitom napätí po dobu 60 

minút. 
Re 4) Tieto limity sa dodržia na ploche rozkladajúcej sa ± 10° na oboch stranách horizontálnej línie 

prechádzajúcej cez stredový bod tela svietidla, ak sa žiarovka na svojej osi otočí o 360°. 
 

b) Žiarovky pre menovité napätie 24 V a 12 V 
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Menovité 
napätie 

Menovitý 
výkon 

Max. zazn. 
príkon
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Menovitá 
životnosť 

 
Odmerané skúšobné 

hodnoty
1
 

 
Telo svietidla 

 
 
 

V 
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2
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12 
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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: 

Re 1) Pred zmeraním hodnôt na začiatku skúšky sa žiarovky už používali pri menovitom napätí po dobu 60 
minút. 

Re 2) Tieto limity sa dodržia na ploche rozkladajúcej sa ± 30° na oboch stranách horizontálnej línie 
prechádzajúcej cez stredový bod tela svietidla, ak sa žiarovka na svojej osi otočí o 360°. 

 

c) Žiarovky sú na viečku označené uvedením príslušných veľkostí. Ak sa tieto značky 
nachádzajú na samotnej žiarovke, žiarovka tým nie je ovplyvnená. 

d) Ak sa namiesto žiaroviek použijú výbojky, platia rovnaké požiadavky ako pre žiarovky. 
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Kapitola 4 

SKÚŠOBNÝ A SCHVAĽOVACÍ POSTUP 

Článok 4.01 

Všeobecný poriadok 

Na skúšobný a schvaľovací postup sa vzťahuje časť I. 

Článok 4.02 

Uplatňovanie 

1. K žiadosti o schválenie predkladanej výrobcom alebo jeho povereným zástupcom sú 
priložené tieto údaje a doklady, ako aj vzorky svietidiel a ich príslušenstva, ak existujú: 

a) typ svetla (napr. „silné“), 

b) obchodný názov a opis typu svietidla, jeho svetelného zdroja a príslušenstva, ak existuje, 

c) pre elektrické signalizačné svietidlá sieťové napätie na palube potrebné pre svietidlá 
v závislosti od ich účelu, 

d) špecifikácie všetkých charakteristík a funkcií,  

e) stručný technický opis uvádzajúci materiály, z ktorých je vyrobený vzor svietidla, a 
schéma zapojenia so stručným technickým opisom, ak je zahrnuté aj príslušenstvo 
svietidla, ktoré môže ovplyvniť jeho prevádzku,       
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f) K vzorom svietidiel a prípadne ich príslušenstvu sa priloží v dvoch kópiách: 

(i)  návod na nastavenie a montáž s údajmi o svetelnom zdroji a upevňovacom alebo 
držiacom zariadení, 

(ii)  nákres s rozmermi, typovými názvami a opisom potrebný na identifikáciu skúšobnej 
vzorky a svietidiel inštalovaných na palube a ich príslušenstva, ak je,  

(iii)  ostatné dokumenty ako výkresy, zoznamy dielov, schémy zapojenia, návody na 
prevádzku a fotografie, ktoré sa týkajú alebo sa môžu týkať dôležitých podrobností 
spomenutých v kapitolách 1 až 3 týchto skúšobných a schvaľovacích podmienok, ak 
sú potrebné na overenie zhody svietidiel, ktoré sa budú vyrábať so skúšobnou 
vzorkou. Relevantné sú predovšetkým tieto údaje a výkresy: 

- pozdĺžny rez znázorňujúci detaily štruktúry filtra a profilu svetelného zdroja 
(žiarovky), ako aj polohovania a upevnenia, 

- prierez svietidlom od polovice k filtru podrobne znázorňujúci usporiadanie 
svetelného zdroja, filtra, prípadne optického skla a uhol horizontálneho 
rozptylu pre sektorové svetlá, 

- pohľad zozadu na sektorové svetlá s detailmi držiaka alebo úchytu, 

- pohľad zozadu na kruhové svetlá s detailmi držiaka alebo úchytu, 

(iv)  údaje týkajúce sa rozmerových tolerancií masovo vyrábaných svetelných zdrojov, 
filtrov, optických skiel, zariadení na upevnenie alebo uchytenie a svetelných zdrojov 
umiestňovaných do svietidla vo vzťahu k filtru, 

(v) údaje týkajúce sa horizontálnej intenzity svetla masovo vyrábaných zdrojov pri 
menovitom napätí,  

(vi)  údaje týkajúce sa tolerancií masovo vyrábaných farebných skiel ohľadom farby 
a priehľadnosti štandardného zdroja svetla A (2856 K) alebo typu svetla zo 
zamýšľaného zdroja svetla. 
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2. So žiadosťou sa predložia dve vzorky pripravené na použitie, každá s desiatimi svetelnými 
zdrojmi na každé menovité napätie, a v prípade potreby aj päť farebných filtrov na každú 
signálnu farbu spolu so zariadeniami na upevnenie alebo uchytenie. 

Na požiadanie sa sprístupní na schvaľovacie skúšky aj osobitné dodatočné príslušenstvo.   

3. Vzorka vo všetkých smeroch zodpovedá predpokladaným výrobným modelom. Je 
vybavená všetkým príslušenstvom potrebným na jej upevnenie a umiestnenie v bežnej 
prevádzkovej polohe, v ktorej sa bude používať na palube v súlade so svojím účelom. 
Niektoré časti príslušenstva možno vynechať, ak s tým súhlasí príslušný skúšobný orgán.  

4. Na požiadanie sa predložia dodatočné vzorky, doklady a údaje. 

5. Dokumenty sa predkladajú v jazyku krajiny skúšobného a schvaľujúceho orgánu. 

6. Ak sa žiadosť o schválenie predkladá pre dodatočné zariadenie, odseky 1 až 5 platia 
mutatis mutandis, za predpokladu, že dodatočné diely možno schváliť jedine v kombinácii 
so schválenými svietidlami. 

7. Sektorové svetlá sa v zásade predkladajú ako kompletný celok.  

 

Článok 4.03 

Skúška 

1. Pri skúškach novej alebo upravenej verzie schváleného svietidla alebo príslušenstva sa 
skontroluje, či vzorka spĺňa požiadavky týchto skúšobných a schvaľovacích podmienok 
a zodpovedá dokladom spomínaným v článku 4.02 bod 1 písm. f).  

2. Schvaľovacia skúška je založená na podmienkach vyskytujúcich sa na palube plavidiel. 
Skúška sa týka všetkých svetelných zdrojov, optických skiel a príslušenstva, ktoré musia 
byť zabezpečené a ktoré sú určené pre signalizačné svietidlá.    
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3. Fotometrická a kolorimetrická skúška sa vykonáva pri menovitom napätí. 

Pri hodnotení svietidla sa do úvahy berie horizontálna prevádzková intenzita svetla, IB 
a prevádzková teplota farby.   

4. Diely alebo príslušenstvo sa odskúšajú iba so svietidlom, pre ktoré sú určené.  

5. Skúšky vykonané inými príslušnými orgánmi sa môžu akceptovať ako dôkaz o zhode s 
požiadavkami kapitoly 3, ak boli potvrdené ako ekvivalentné k skúškam uvedeným v 
dodatku. 

 

Článok 4.04 

Schválenie 

1. Signalizačné svietidlá sa schvaľujú na základe článkov 4.01 až 4.05 časti I. 

2. Pri svietidlách a príslušenstve, ktoré sa budú vyrábať masovo, sa žiadateľovi môže vydať 
schválenie po skúške vykonanej na náklady žiadateľa, ak žiadateľ zaručí, že s právami 
vyplývajúcimi zo schválenia sa naloží správne.  

3. V prípade schválenia sa pre príslušný typ svietidla vydá osvedčenie o schválení spomínané 
v článku 4.03 časti I a pridelí sa značka schválenia podľa článku 4.05 časti I. 

Značka schválenia a poradové číslo sa čitateľne a trvácne pripevňujú na každé svietidlo 
vyrobené podľa vzorky v bode, ktoré po inštalácii na palube zostáva plne viditeľné. 
Originálne značenie a opisy typu sú jasne čitateľné a nezničiteľne sa pripevnia. Na 
svietidlá sa nepripevňujú značky, ktoré sa dajú pomýliť so značkami schválenia.  

4. Schválenie sa môže udeliť na obmedzenú dobu a podmieniť. 

5. Zmeny schváleného svietidla a doplnenia schválených svietidiel podliehajú súhlasu 
skúšobného orgánu. 
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6. V prípade pozastavenia schválenia svietidla je žiadateľ priamo informovaný. 

7. Jedna vzorka každého typu schváleného svietidla zostáva u skúšobného orgánu, ktorý ju 
schválil. 

Článok 4.05 

Ukončenie platnosti schválenia 

1. Schválenie prestane platiť uplynutím predpísanej doby, alebo ak sa jeho platnosť odvolá 
alebo pozastaví. 

2. Schválenie možno odvolať, ak: 

- následne a nezvratne už neexistujú podmienky jeho vydania, 

- už nie sú splnené skúšobné a schvaľovacie podmienky, 

- svietidlo nezodpovedá schválenej vzorke, 

- nastolené podmienky sa nedodržiavajú alebo 

- držiteľ schválenia sa ukáže byť nespoľahlivý. 

Pozastaví sa, ak podmienky ustanovené pri jeho vydaní, neboli splnené.  

3. Ak sa preruší výroba schváleného typu svietidla, skúšobný orgán, ktorý schválenie vydal, 
je o tom okamžite informovaný.  

4. Pozastavenie alebo odvolanie schválenia znamená, že sa zakazuje používať pridelené číslo 
schválenia. 

5. Keď schválenie prestane platiť, osvedčenie sa predloží skúšobnému orgánu, ktorý ho 
vydal, na zrušenie.   
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Dodatok 

Skúšky prostredia 

1. Skúška týkajúca sa ochrany pred striekajúcou vodou a prachom 

1.1 Typ ochrany svietidla sa zaručí v súlade s klasifikáciou IP 55 publikácie IEC - časť 598-1. 

Skúška týkajúca sa ochrany vzorky pred striekajúcou vodou a prachom a vyhodnotenie jej 
výsledkov prebieha v súlade s publikáciou IEC 529, klasifikácia IP 55.  

Prvá „5“  znamená ochranu pred prachom. To znamená: úplná protiprachová ochrana 
živých častí a ochrana pred škodlivými nánosmi prachu. Vniknutiu prachu nie je plne 
zabránené. 

Druhá „5“  znamená ochranu pred striekajúcou vodou. To znamená, že prúd vody 
namierený na svietidlo zo všetkých strán nemá žiadne poškodzujúce účinky.  

1.2 Ochrana vzorky pred vodou sa hodnotí takto: ochrana sa považuje za adekvátnu, ak 
preniknuté množstvá vody nemajú žiadny nepriaznivý účinok na prevádzku vzorky.  

Na izolačných materiáloch sa nevytvorili žiadne depozity vody, ak to znamená, že nemohli 
byť dosiahnuté hodnoty minimálneho úbežného bodu. Živé súčasti nenavlhnú a nie sú 
ovplyvnené vodou hromadiacou sa vo vnútri svietidla.  

2. Skúška vo vlhkej atmosfére 

2.1 Účel a uplatnenie 

Touto skúškou sa zisťuje pôsobenie vlhkého tepla a vlhkosti počas zmeny teploty, ako je 
opísané v článku 3.01 bod 10 písm. b), počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia, na 
námorné inštalácie, zariadenia a nástroje, ak dokážu vytvoriť povrchovú vlhkosť z 
kondenzácie.   

Táto kondenzácia je podobná v prípade neuzavretých súčastí pôsobeniu nánosov prachu 
alebo hygroskopickej vrstvy soli, ktorá sa vytvára počas prevádzky.  
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Nasledujúca špecifikácia vychádza z publikácie IEC 68, časť 2-30 v spojitosti s článkom 3.01 bod 
10 písm. a) a b). Ďalšie informácie sa uvádzajú v publikácii. 

Súčasti a skupiny súčastí predložené neuzavreté na schválenie ako typové modely sa odskúšajú v 
neuzatvorenom stave alebo ak to nie je možné z hľadiska charakteru súčasti, tak za poskytnutia 
minimálnych ochranných zariadení, ktoré žiadateľ považuje za potrebné použiť na palube.  

 

2.2 Vykonanie 

1) Skúška sa vykonáva v skúšobnej komore, v ktorej sa v prípade potreby aj pomocou 
zariadenia na cirkuláciu vzduchu vo všetkých bodoch udržiava prakticky rovnaká 
teplota a úroveň vlhkosti. Pohyb vzduchu zjavne neochladzuje skúšanú vzorku, mal 
by však postačovať na zabezpečenie udržania predpísaných hodnôt teploty vzduchu a 
vlhkosti v jej bezprostrednej blízkosti.  

Zo skúšobnej komory sa nepretržite odvádza kondenzát. Na vzorku nekvapká žiadny 
kondenzát. Kondenzát sa môže opätovne použiť jedine na zvlhčenie po opakovanom 
spracovaní, predovšetkým po odstránení chemikálií zo vzorky.  

2) Vzorka nie je vystavená teplu vyžarujúcemu z vykurovania komory. 

3) Tesne pred skúškou bola vzorka mimo prevádzky po dobu postačujúcu na to, aby 
všetky jej diely dosiahli okolitú teplotu.  

4) Vzorka sa vkladá do skúšobnej komory pri okolitej teplote +25 ± 10°C 
zodpovedajúcej jej bežnému použitiu na palube. 

5) Komora sa zatvorí. Teplota vzduchu sa nastaví na -25 ± 3°C a relatívna vlhkosť na 
hodnotu 45% až 75% a tieto podmienky sa udržiavajú, až kým vzorka nedosiahne 
rovnakú teplotu. 

6) Relatívna vlhkosť vzduchu sa zvýši minimálne na 95 % maximálne na dobu jednej 
hodiny, teplota vzduchu zostáva nezmenená. Toto zvýšenie môže prebehnúť v 
poslednej hodine tepelného pôsobenia na vzorku.  
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7) Teplota vzduchu v komore sa postupne zvyšuje na +40 ± 2°C po dobu 3 hod ± 0,5 
hod. Ako sa teplota zvyšuje, relatívna vlhkosť vzduchu sa udržiava minimálne 95 % 
a minimálne 90 % počas posledných 15 minút. Počas zvyšovania teploty vzorka 
zvlhne. 

8) Teplota vzduchu sa udržiava na +40 ± 2°C po dobu 12 hod ± 0,5 hod meraná od 
začiatku fázy (7) s relatívnou vlhkosťou vzduchu 93 % ± 3 %. Počas prvých 15 a 
posledných 15 minút doby, pri ktorej je teplota vzduchu + 40 ± 2°C, sa relatívna 
vlhkosť vzduchu môže pohybovať od 90 % do 100 %. 

9) Teplota vzduchu sa zníži na + 25 ± 3 °C po dobu troch až šiestich hodín. Relatívna 
vlhkosť vzduchu sa musí konštantne udržiavať nad hodnotou 80 %. 

10) Teplota vzduchu sa udržiava na +25 ± 3°C po dobu 24 hodín od začiatku fázy (7), 
pričom relatívna vlhkosť vzduchu je konštantne nad 95 % .  

11) Zopakuje sa fáza (7). 

12) Zopakuje sa fáza (8). 

13) Klimatizačné zariadenie vzorky sa zapne najskôr 10 hodín od začiatku fázy (12). Ak 
sa od výrobcu získali klimatické údaje k vzorke, vzorka sa uvedie do prevádzky 
podľa pokynov výrobcu pri menovitom napätí palubnej siete s toleranciou ± 3 %.   

14) Po uplynutí doby potrebnej na dosiahnutie normálnej prevádzky v súlade s pokynmi 
výrobcu sa skontrolujú funkcie a zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité 
pre použitie na palube. Ak je pre tento účel potrebné otvoriť komoru, rýchlo sa čo 
najskôr znova zatvorí. 

Ak dosiahnutie bežnej prevádzky trvá viac ako 30 minút, táto fáza sa dostatočne 
predĺži, aby po dosiahnutí prevádzkového stavu bolo k dispozícii najmenej 30 minút 
na sledovanie funkcií a meranie prevádzkových údajov.  

15) Počas doby 1 až 3 hodín, keď vzorka znova funguje, sa teplota vzduchu zníži na 
okolitú teplotu s toleranciou ± 3 °C a relatívna vlhkosť vzduchu pod 75 %. 
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16) Komora sa otvorí a vzorka sa vystaví bežnej teplote a vlhkosti okolitého vzduchu. 

17) Po 3 hodinách a po odparení všetkej vlhkosti viditeľnej na vzorke sa znova 
preskúmajú funkcie vzorky a zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre 
použitie na palube.  

18) Vzorka sa podrobí zrakovej kontrole. Telo svietidla sa otvorí a preskúma sa, či 
vnútorná časť neobsahuje nejaké účinky klimatickej skúšky a zvyškový kondenzát.  

2.3 Očakávané získané výsledky 

2.3.1 Vzorka bude fungovať normálne za podmienok určených vo fázach (12) až (18). Nebude 
pozorované žiadne zhoršenie. 

2.3.2 Prevádzkové údaje pre fázy (12) a (18) sú v rámci tolerancií povolených pre vzorku na 
základe týchto skúšobných a schvaľovacích podmienok. 

2.3.3 Vo svietidle nie je žiadna korózia ani zvyškový kondenzát, ktorý môže v dôsledku 
dlhodobého pôsobenia atmosférickej vlhkosti spôsobiť chybné fungovanie.   

3. Skúška v chlade 

3.1 Účel 

Touto skúškou sa zisťuje pôsobenie chladu počas prevádzky alebo počas prepravy a skladovania v 
súlade s článkom 3.01 bod 8 a 10. Ďalšie informácie sa uvádzajú v publikácii IEC 68, časť 3-1. 

3.2 Vykonanie 

1) Skúška sa vykonáva v skúšobnej komore, v ktorej sa v prípade potreby aj pomocou 
zariadenia na cirkuláciu vzduchu vo všetkých bodoch udržiava prakticky rovnaká teplota. 
Vlhkosť vzduchu musí byť dostatočne nízka, aby sa zabezpečilo, že vzorka sa počas žiadnej 
fázy nezvlhčí kondenzáciou. 

2) Vzorka sa vkladá do skúšobnej komory pri okolitej teplote +25 ± 10°C zodpovedajúcej jej 
bežnému použitiu na palube. 

3) Teplota v komore sa znižuje na -25 ± 3°C rýchlosťou maximálne 45°C/hod. 
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4) Teplota v komore sa udržiava na -25 ± 3°C, až kým vzorka nedosiahne teplotné ekvilibrium 
plus po ďalšie 2 hodiny. 

5) Teplota v komore sa zvyšuje na 0 ± 2°C rýchlosťou maximálne 45°C/hod. 

Pre všetky vzorky spomínané v článku 3.01 bod 10 písm. a) platí aj toto: 

6) Počas poslednej hodiny fázy (4) v triede klímy X sa vzorka uvedie do prevádzky podľa 
pokynov výrobcu pri menovitom napätí palubnej siete s toleranciou ± 3%. Zdroje tepla 
obsiahnuté vo vzorke musia byť v prevádzke. 

Po uplynutí doby potrebnej na dosiahnutie normálnej prevádzky sa skontrolujú funkcie a 
zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube.  

7) Teplota v komore sa zvyšuje na okolitú teplotu rýchlosťou maximálne 45°C/hod. 

8) Komora sa otvorí, keď vzorka dosiahne teplotné ekvilibrium. 

9) Znova sa skontrolujú funkcie vzorky a zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre 
použitie na palube.  

3.3 Očakávané získané výsledky 
Vzorka bude fungovať normálne za podmienok určených vo fázach (7), (8) a (9). Nebude 
pozorované žiadne zhoršenie. 
 
Prevádzkové údaje pre fázy (7) a (9) sú v rámci tolerancií povolených pre vzorku na základe týchto 
skúšobných a schvaľovacích podmienok. 
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4. Skúška v teple 

4.1 Účel a uplatnenie 

Touto skúškou sa zisťuje pôsobenie tepla počas prevádzky, prepravy a skladovania v súlade s 
článkom 3.01 bod 8 písm. a) a bod 10 písm. a). Nasledujúca špecifikácia vychádza z publikácie IEC 
68, časť 2-2 v spojitosti s článkom 3.01 bod 10 písm. a). Ďalšie informácie sa uvádzajú v publikácii 
IEC. 

 

 Bežné Extrémne 

 skúšky prostredia 

Triedy klímy X a S   +55°C +70°C 

 Povolená tolerancia ± 2°C 

 

kúšky v extrémnych okolitých podmienkach sa v zásade vykonávajú ako prvé. Ak sú prevádzkové 
údaje v rámci tolerancií platných pri bežných podmienkach prostredia, od skúšky v bežnom 
prostredí možno upustiť.  

4.2 Vykonanie 

1) Skúška sa vykonáva v skúšobnej komore, v ktorej sa v prípade potreby aj pomocou 
zariadenia na cirkuláciu vzduchu vo všetkých bodoch udržiava prakticky rovnaká teplota. 
Pohyb vzduchu zjavne neochladzuje skúšanú vzorku. Vzorka nie je vystavená teplu 
vyžarujúcemu z vykurovania komory. Vlhkosť vzduchu musí byť dostatočne nízka, aby sa 
zabezpečilo, že vzorka sa počas žiadnej fázy nezvlhčí kondenzáciou. 

2) Vzorka sa vkladá do skúšobnej komory pri teplote +25 ± 10°C zodpovedajúcej jej 
bežnému použitiu na palube. Vzorka sa uvedie do prevádzky podľa pokynov výrobcu pri 
menovitom napätí palubnej siete s toleranciou ± 3%.   

Po uplynutí doby potrebnej na dosiahnutie normálnej prevádzky sa skontrolujú funkcie a 
zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube.  

3) Teplota vzduchu v komore sa zvyšuje na skúšobnú teplotu spomínanú v článku 3.01 bod 
10 písm. a) rýchlosťou maximálne 45°C/hod. 
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4) Teplota vzduchu v komore sa udržiava v skúšobnej teplote, až kým vzorka nedosiahne 
teplotné ekvilibrium plus po ďalšie 2 hodiny. 

Počas posledných dvoch hodín sa znova skontrolujú funkcie vzorky a zaevidujú a zapíšu sa 
prevádzkové údaje.  

5) Teplota sa zníži na okolitú teplotu po dobu minimálne jednej hodiny. Potom sa komora 
otvorí. 

Po privedení vzorky na teplotu okolia sa znova skontrolujú funkcie vzorky a zaevidujú a 
zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube.  

4.3 Očakávané získané výsledky 

Vzorka bude fungovať normálne za podmienok určených vo všetkých fázach skúšky. Nebude 
pozorované žiadne zhoršenie. Prevádzkové údaje pre fázy (2), (4) a (5) sú v rámci tolerancií 
povolených pre vzorku pri skúške v bežnom prostredí na základe týchto skúšobných a 
schvaľovacích podmienok. 

 

5. Vibračná skúška 

5.1 Účel a uplatnenie 

Touto skúškou sa zisťujú funkčné a štrukturálne vplyvy vibrácií spomínaných v článku 3.01 bod 10 
písm. e). Štrukturálne vplyvy sa týkajú výkonu mechanických súčastí, predovšetkým rezonančných 
vibrácií a namáhania materiálov, čo vedie k únave, pričom nemusia nevyhnutne vznikať priame 
vplyvy na prevádzku alebo zmeny prevádzkových údajov.    

Funkčné vplyvy sa priamo týkajú prevádzky a prevádzkových údajov vzorky. Môžu byť prepojené 
na štrukturálne vplyvy. 

Nasledujúca špecifikácia vychádza z publikácie IEC 68, časť 2-6 v spojitosti s článkom 3.01 bod 10 
písm. e). Hodnoty odchyľujúce sa od hodnôt vo vyššie uvedených ustanoveniach sú označené *. 
Ďalšie informácie sa uvádzajú v publikácii IEC 68, časť 2-6. 
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Skúšobné požiadavky: 

Skúška sa vykoná pomocou sínusových vibrácií pomocou týchto frekvencií s uvedenými 
amplitúdami: 

 

Bežné Extrémne 

skúšky prostredia 

Trieda vibrácií V: 

Frekvencie 

Amplitúda 

Frekvencie 

Amplitúda zrýchlenia 

 

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 

 

Skúšky v extrémnych okolitých podmienkach sa v zásade vykonávajú ako prvé. Ak prevádzkové 
údaje sú v rámci tolerancií platných pri bežných podmienkach prostredia, od skúšky v bežnom 
prostredí možno upustiť.  

Vzorky určené na použitie so zariadeniami na tlmenie otrasov sa odskúšajú s týmito zariadeniami. 
Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vykonať skúšku s tlmičmi otrasov určenými pre bežnú 
prevádzku, zariadenia sa odskúšajú bez tlmičov otrasov a s namáhaním upraveným tak, aby sa 
zohľadnilo pôsobenie tlmiča otrasov.    

Skúška bez tlmičov otrasov je prijateľná aj pre určenie charakteristických frekvencií.  

Vibračná skúška sa vykonáva v troch hlavných vzájomne kolmých smeroch. Pri vzorkách, ktoré 
vzhľadom na svoju konštrukciu môžu byť vystavené osobitnému namáhaniu z vibrácií v uhle 
šikmom k hlavným smerom, sa skúška vykoná aj v smeroch osobitnej citlivosti. 
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5.2 Vykonanie 

1) Skúšobná výbava 

Skúška sa vykonáva pomocou vibračného zariadenia označovaného ako vibračný stôl, 
ktoré umožňuje vzorku vystaviť mechanickým vibráciám podľa týchto  podmienok: 

− Základný pohyb je sínusový a umožňuje, aby sa body uchytenia vzorky v podstate 
pohybovali fázovito a po rovnobežných líniách.    

− Maximálna amplitúda vibrácie bočného pohybu akéhokoľvek bodu uchytenia 
neprekročí 25 % určenej amplitúdy základného pohybu. 

− Relatívna dôležitosť nepravej vibrácie, vyjadrenej vzorcom 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (v %) 

. . kde a1 je účinná hodnota zrýchlenia vyvolaného aplikovanou frekvenciou, 

. a kde atot je účinná hodnota celkového zrýchlenia vrátane a1, meraná vo 
frekvenciách < 5 000 Hz, 

nepresiahne 25 % v bode uchytenia, ktorý sa berie ako referenčný bod pre meranie 
zrýchlenia. 

− Amplitúda vibrácie sa nelíši od svojej teoretickej hodnoty o viac ako:  

± 15% v bode uchytenia prijímanom ako referenčný bod a 

± 25% v akomkoľvek inom bode uchytenia. 
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S cieľom stanoviť charakteristické frekvencie musí byť možné malými krokmi upravovať 
amplitúdu vibrácie od nuly po teoretickú hodnotu.   

− Frekvencia vibrácie sa nelíši od svojej teoretickej hodnoty o viac ako:  

 ± 0,05 Hz pre frekvencie do 0,25 Hz, 

± 20 %  pre frekvencie vyššie ako 0,25 Hz a 
menšie ako 5 Hz, 

 ± 1Hz pre frekvencie vyššie ako 5 Hz a menšie 
ako 50 Hz, 

± 2 %  pre frekvencie vyššie ako 50 Hz, 

 

S cieľom porovnať charakteristické frekvencie ich musí byť možné upraviť na začiatku 
a konci vibračnej skúšky v rámci:   

 ± 0,05 Hz pre frekvencie do 0,5 Hz, 

± 10 % ± 0,5 Hz pre frekvencie do 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz pre frekvencie vyššie ako 5 Hz a menšie 
ako 100 Hz, 

± 0,5 %  pre frekvencie vyššie ako 100 Hz, 

. 

S cieľom snímať frekvencie je možné frekvenciu vibrácie nepretržite a exponenciálne 
obmieňať v oboch smeroch medzi dolným a horným limitom frekvenčných rozsahov 
uvedených v odseku 5.1 vyššie s rýchlosťou snímania 1 oktáva/minúta ± 10%.    
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S cieľom zistiť charakteristické frekvencie musí byť možné spomaliť podľa želania 
rýchlosť obmeny vibračnej frekvencie.   

- Sila magnetického poľa vytvoreného vibračným zariadením v blízkosti vzorky 
nepresiahne 20 kA/m. Skúšobný orgán môže pri niektorých vzorkách vyžadovať 
nižšie povolené hodnoty. 

2) Prvá kontrola, uchytenia a uvedenie do prevádzky 

Vzorka sa zrakom prekontroluje, či sa javí byť v neporušenom stave a či celok je 
neporušený z hľadiska konštrukcie všetkých súčastí a skupín súčastí.    

Vzorka sa upevní na vibračný stôl v súlade s upevnením zabezpečeným v inštalácii na 
palube. Vzorky, ktorých prevádzka a výkon pod vplyvom vibrácií závisia od ich polohy 
vzhľadom na vertikálu, sa odskúšajú v ich bežnej prevádzkovej polohe. Úchytky a 
zariadenia na uchytenie výrazne nemenia amplitúdu a pohyby vzorky v rozsahu frekvencií 
použitých pri skúške.   

Vzorka sa uvedie do prevádzky podľa pokynov výrobcu pri menovitom napätí palubnej 
siete s toleranciou ± 3%.   

Po uplynutí doby potrebnej na dosiahnutie normálnej prevádzky sa skontrolujú funkcie a 
zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube.  

3) Predbežná kontrola výkonu pri vystavení vplyvom vibrácií 

Táto skúšobná fáza sa vykoná pre všetky vzorky. Pri vzorkách, ktoré možno použiť na 
rôzne účely s rôznymi vibračnými vplyvmi, sa skúška vykonáva pre všetky alebo niektoré 
z týchto rôznych použití. 

Na vibračnom stole sa uskutoční frekvenčný cyklus tak, aby frekvenčný rozsah uvedený v 
odseku 5.1 vyššie so zodpovedajúcimi amplitúdami bol pokrytý od najnižšej frekvencie k 
najvyššej a naopak s rýchlosťou jedna oktáva za minútu. Počas tejto činnosti sa vzorka 
pozoruje pomocou vhodných meracích prostriedkov aj vizuálne, v prípade potreby 
stroboskopom, aby sa dôkladne odhalili akékoľvek prevádzkové problémy, zmeny 
prevádzkových údajov a mechanické javy ako napríklad rezonančné vibrácie a rinčanie 
vyskytujúce sa pri istých frekvenciách. Tieto frekvencie sa opisujú ako „charakteristické“. 



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 51 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

Ak je to potrebné pre zistenie charakteristických frekvencií a vibračných vplyvov, tak sa 
obmena vibračnej frekvencie spomalí, zastaví alebo otočí a amplitúda vibrácií sa zníži. 
Počas postupnej modifikácie prevádzkových údajov je potrebné počkať, kým sa 
nedosiahne koncová hodnota, pričom sa zachováva vibračná frekvencia, čo však netrvá 
dlhšie ako päť minút.  

Pri snímaní frekvencie sa zaznamenávajú minimálne frekvencie a prevádzkové údaje 
dôležité pre použitie na palube a zapisujú sa všetky frekvencie spolu s ich účinkami pre 
následné porovnanie počas fázy (7). 

Ak sa reakcia vzorky na mechanické vibrácie nedá počas prevádzky adekvátne určiť, 
vykoná sa ďalšia skúška reakcie na vibrácie bez pripojenia vzorky. 

Ak počas snímania frekvencie prevádzkové údaje zjavne prekračujú povolené tolerancie, 
prevádzka je neprijateľne narušená alebo ak je pravdepodobné, že štrukturálne rezonančné 
vibrácie povedú k zničeniu, ak by vibračná skúška pokračovala, skúška sa môže prerušiť.  

4) Skúška spínacích funkcií 

Táto skúšobná fáza sa vykonáva pre všetky vzorky, kde vibračné namáhanie môže 
ovplyvniť spínacie funkcie, napríklad v relé. 

Vzorka sa vystaví vibráciám vo frekvenčných rozsahoch uvedených v odseku 5.1 vyššie 
s krokmi frekvenčných obmien v súlade s radom E-121 a zodpovedajúcimi amplitúdami. 
Pri každom frekvenčnom kroku sa najmenej dvakrát vykonajú všetky spínacie funkcie, 
ktoré môžu byť citlivé na vibrácie, v prípade potreby aj zapnutie a vypnutie. 

Spínacie funkcie sa môžu odskúšať aj pri frekvenciách vyskytujúcich sa v rozsahu hodnôt 
radu E-12. 

                                                 
1  Základné hodnoty radu 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) Predĺžená skúška 

Táto skúšobná fáza sa vykoná pre všetky vzorky. Pri vzorkách, ktoré možno použiť na 
rôzne účely s rôznymi vibračnými vplyvmi, sa prvá fáza tejto skúšky (keď vzorka pracuje) 
môže vykonať niekoľkokrát pre všetky alebo niektoré z týchto rôznych použití. 

Keď je vzorka v prevádzke, ako je opísané vo fáze (2) vyššie, vystaví sa piatim cyklom, pri 
ktorých frekvenčný rozsah uvedený v odseku 5.1 vyššie ako rozsah vyvolávajúci 
namáhanie, so zodpovedajúcimi amplitúdami, je pokrytý od najnižšej frekvencie k 
najvyššej a naopak s rýchlosťou jedna oktáva za minútu. 

Po piatom cykle sa vibračný stôl môže zastaviť, skontrolujú sa funkcie a zaevidujú a zapíšu 
sa prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube.  

6) Predĺžená skúška s pevnou frekvenciou 

Táto skúšobná fáza sa vykoná, ak sa pri preskúmaní výkonu pri vibráciách vo fáze (3) 
vyššie zistili mechanické rezonancie pri snímaní frekvenčného rozsahu nad 5 Hz, ktoré sú 
podľa výrobcu alebo jeho povereného zástupcu prijateľné pre predĺžené použitie na palube, 
ale pri ktorých sa pevnosť predmetných dielov nemôže považovať za zaručenú. Táto fáza 
sa týka predovšetkým zariadení vybavených tlmičmi otrasov s rezonančnou frekvenciou v 
rámci frekvenčného rozsahu uvedeného v odseku 5.1 a vyššou ako 5 Hz. 

Keď je vzorka v prevádzke, ako je opísané vo fáze (2) vyššie, pri každej danej rezonančnej 
frekvencii sa na dobu dvoch hodín vystaví vibráciám v amplitúde určenej pre skúšku 
v extrémnom prostredí a v zodpovedajúcej frekvencii, ako sa spomína v odseku 5.1 vyššie, 
pričom smer vibrácie je taký, ktorý pri bežnom použití vyvoláva maximálne namáhanie 
daných častí. Aplikovaná frekvencia sa v prípade potreby upraví tak, aby rezonančné 
vibrácie pokračovali minimálne pri 70 % svojej maximálnej amplitúdy, alebo frekvencia 
musí byť taká, aby sa nepretržite obmieňala medzi dvoma hodnotami 2% pod a 2% nad 
úrovňou pôvodne pozorovanej rezonančnej frekvencie rýchlosťou minimálne 0,01 a 
maximálne 1 oktáva za hodinu. Počas vibračného namáhania sa sledujú funkcie vzorky, až 
kým sa nezačnú objavovať ich poruchy následkom odpojenia alebo premiestnenia 
mechanických častí alebo prerušenia elektrického zapojenia či skratu. 

Vzorky, ktorých sa táto skúšobná fáza týka pri vypnutom stave, sa môžu odskúšať v tomto 
stave, ak mechanické namáhanie daných dielov nie je menšie ako pri bežnom použití. 
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7) Záverečná kontrola výkonu pri vystavení vplyvom vibrácií 

Táto skúšobná fáza sa uskutoční podľa potreby. 

Kontrola výkonu pri vystavení vplyvom vibrácií opísaná vo fáze (3) sa zopakuje s 
použitím frekvencií a amplitúd aplikovaných v danej fáze. Sledované charakteristické 
frekvencie a sledované účinky vibračného namáhania sa porovnajú s výsledkami z fázy (3) 
s cieľom zistiť akékoľvek zmeny, ktoré nastali v priebehu vibračnej skúšky. 

8) Závery z kontroly 

Po zastavení vibračného stola a po uplynutí doby potrebnej na dosiahnutie prevádzkového 
stavu bez vibračného namáhania sa skontrolujú funkcie a zaevidujú a zapíšu sa 
prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube. 

Vzorka sa napokon vizuálne skontroluje, či je v neporušenom stave. 

5.3 Očakávané získané výsledky 

Vzorka a jej súčasti alebo skupiny súčastí nesmú pri frekvenčných rozsahoch uvedených v odseku 
5.1 vyššie vykazovať žiadne mechanické rezonančné vibrácie. Ak sa rezonančným vibráciám tohto 
typu nedá zabrániť, prijmú sa konštrukčné opatrenia, ktoré zaručia, že vzorka, jej súčasti a skupiny 
súčastí nebudú nijako poškodené. 

V priebehu vibračnej skúšky a po nej sa neobjaví žiadny vnímateľný účinok vibračného namáhania, 
predovšetkým žiadny rozdiel medzi charakteristickými frekvenciami pozorovanými vo fáze (7) 
a hodnotami určenými vo fáze (3) a nie je pozorované žiadne poškodenie alebo porucha v dôsledku 
predĺžených vibrácií. 

V prípade skúšky v bežnom prostredí prevádzkové údaje zaznamenané vo fázach (3) až (8) zostanú 
v rámci tolerancií povolených na základe týchto skúšobných a schvaľovacích podmienok. 

V priebehu skúšky spínacích funkcií vo fáze (4) sa nesmie objaviť žiadna porucha alebo zlyhanie 
spínania. 
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6. Zrýchlená skúška odolnosti voči poveternostným vplyvom 

6.1 Účel a uplatnenie 

Zrýchlená skúška odolnosti voči poveternostným vplyvom (simulácia expozície vplyvom prvkov 
formou vystavenia vplyvom žiarenia zo xenónových svetiel s filtrami a postriekania) sa vykonáva 
v súlade s časťami 3, 2-5 a 2-9 publikácie IEC 68 s týmito dodatkami: 

Podľa tejto publikácie má zrýchlená skúška odolnosti voči poveternostným vplyvom za cieľ 
simulovať prirodzené poveternostné podmienky pomocou skúšobnej výbavy za istých 
opakovateľných podmienok tak, aby vyvolala rýchle zmeny vlastností materiálov. 

Zrýchlená skúška sa vykonáva pomocou skúšobnej výbavy s filtrovaným žiarením zo xenónových 
svetiel a striedavého striekania. Po expozícii vplyvom týchto prvkov, čo sa meria súčinom intenzity 
žiarenia a jeho trvaním, sa dohodnuté vlastnosti vzoriek porovnajú s vlastnosťami vzoriek 
rovnakého pôvodu, ktoré neboli vystavené vplyvom týchto prvkov. Ako prvé sa určujú vlastnosti 
dôležité pre praktické použitie, ako napríklad farba, kvalita povrchu, odolnosť voči otrasom, 
pevnosť v ťahu a tvrdosť. 

Pre porovnanie výsledkov s výsledkami z expozície prirodzeným poveternostným podmienkam sa 
predpokladá, že zmena vlastností v dôsledku týchto prvkov je spôsobená predovšetkým 
prirodzeným žiarením a súčasným pôsobením kyslíku, vody a tepla na materiály. 

Pri zrýchlenej skúške sa musí zohľadniť predovšetkým to, že žiarenie v prístroji je veľmi podobné 
prirodzenému žiareniu (pozri publikáciu IEC). Žiarenie zo xenónového svetla so špeciálnym filtrom 
simuluje prirodzené žiarenie. 

Prax dokazuje, že za uvedených skúšobných podmienok existuje silná korelácia medzi odolnosťou 
voči poveternostným vplyvom pri zrýchlenej skúške a odolnosťou voči prirodzeným 
poveternostným podmienkam. Zrýchlená skúška nezávisle od miesta, podnebia a ročného obdobia 
má tú výhodu v porovnaní s prirodzenými poveternostnými podmienkami, že je opakovateľná 
a umožňuje skrátiť trvanie skúšky, keďže nezávisí od striedania dňa a noci a ročných období. 
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6.2 Počet vzoriek 

Pri skúške odolnosti voči poveternostným podmienkam sa použije primeraný počet vzoriek, pokiaľ 
sa nedohodne inak. Pre účely porovnania sa požaduje primeraný počet vzoriek nevystavených 
poveternostným podmienkam. 

6.3 Príprava vzoriek 

Vzorky sa podrobia skúške v stave, v akom boli dodané, pokiaľ sa nedohodne inak. Vzorky, ktoré 
sa použijú na porovnanie, sa počas skúšok prechovávajú v tme v teplote okolia. 

6.4 Skúšobná výbava 

Skúšobná výbava v podstate zahŕňa ventilovanú skúšobnú komoru, ktorá má v strede zdroj žiarenia. 
Okolo zdroja žiarenia sa umiestnia optické filtre. Úchytky na vzorku rotujú okolo pozdĺžnej osi 
systému v požadovanej vzdialenosti od zdroja a filtrov tak, aby sa dosiahla intenzita žiarenia 
predpísaná v odseku 6.4.1 nižšie. 

Intenzita žiarenia na každú súčasť celkového exponovaného povrchu vzorky sa nelíši o viac ako 
± 10 % od aritmetického priemeru intenzity na rôznych povrchoch. 

6.4.1 Zdroj žiarenia 

Ako zdroj žiarenia sa používa xenónová lampa. Tok žiarenia sa volí tak, aby intenzita žiarenia na 
povrchu vzorky bola na úrovni 1 000 ± 20O W . m-2 vo vlnovom pásme 300 až 830 nm (pozri 
odsek 6.9 nižšie o prístroji na meranie ožarovania). 

Ak sa používajú xenónové svetlá chladené vzduchom, do skúšobnej komory nesmie vniknúť už 
použitý vzduch obsahujúci ozón a musí sa odvádzať samostatne. 

Z experimentálnych hodnôt vidieť, že tok žiarenia zo xenónových svetiel sa približne po 1 500 
hodinách prevádzky zníži na 80 % svojej pôvodnej hodnoty a po tejto dobe sa výrazne redukuje aj 
pomer ultrafialového žiarenia v porovnaní s ostatnými formami žiarenia. Xenónové svetlo sa preto 
musí po tejto dobe vymeniť (pozri údaje poskytnuté výrobcom xenónového svetla). 
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6.4.2 Optické filtre 

Optické filtre sa musia umiestniť medzi zdroj žiarenia a úchytky na vzorku tak, aby sa filtrované 
žiarenie zo xenónových svetiel čo najviac podobalo prirodzenému žiareniu (pozri publikáciu IEC 
68, časť 2 až 9). 

Všetky sklené filtre sa musia pravidelne čistiť, aby sa zamedzilo neželanému zníženiu intenzity 
žiarenia. Filtre sa musia vymeniť, ak už nie je možné dosiahnuť podobnosť s prirodzeným žiarením. 

V súvislosti s vhodnými optickými filtrami je nutné dodržať súlad s údajmi poskytnutými 
výrobcom skúšobnej výbavy. Pri dodaní skúšobnej výbavy musí výrobca zaručiť, že spĺňa 
požiadavky uvedené v odseku 6.4. 

6.5 Zariadenie na ostrekovanie a zvlhčovanie vzduchu 

Vzorka sa zvlhčuje tak, aby pôsobenie bolo rovnaké ako pôsobenie prirodzeného dažďa a rosy. 
Zariadenie na ostrekovanie vzorky je skonštruované tak, aby sa pri ostrekovaní navlhčili všetky 
vonkajšie plochy vzoriek. Ovláda sa tak, aby sa dodržali cykly ostrekovania a suchej doby 
predpísané v odseku 6.10.3. nižšie. Vzduch v skúšobnej komore musí byť zvlhčený tak, aby sa 
zachovávala relatívna vlhkosť predpísaná v odseku 6.10.3. nižšie. Voda použitá na ostrekovanie 
a zvlhčovanie vzduchu musí byť destilovaná alebo kompletne odsolená (vodivosť < 5 µS/cm). 

Nádrže, rúrky a ostrekovače na destilovanú a kompletne odsolenú vodu musia byť z materiálov 
odolných voči korózii. Relatívna vlhkosť vzduchu v skúšobnej komore sa meria pomocou 
hygrometra chráneného pred ostriekaním a priamym žiarením a upravuje sa pomocou hygrometra. 

Ak sa používa kompletne odsolená voda alebo voda v uzavretom okruhu, existuje riziko (ako pri 
lakovej skúške) vzniku nánosov na povrchu vzoriek alebo opotrebovania povrchu látkami 
v suspenzii. 

6.6 Ventilačné zariadenie 

Teplota čierneho panela opísaného v odseku 6.10.2 nižšie sa v skúšobnej komore udržiava pomocou 
cirkulácie čistého, filtrovaného, zvlhčeného vzduchu na vzorkách, v prípade potreby aj s riadenou 
teplotou. Prietok a rýchlosť vzduchu sa volí tak, aby sa zabezpečilo jednotné temperovanie 
všetkých vonkajších povrchov úchytiek so vzorkami v systéme. 
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6.7 Úchytky na vzorky 

Môžu sa použiť všetky úchytky z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožňujú uchytenie vzoriek, ako sa 
uvádza v odseku 6.10.1 nižšie. 

6.8 Teplomer v čiernom paneli 

Na meranie teploty čierneho panela počas suchej doby cyklu sa používa teplomer v čiernom paneli. 
Tento teplomer sa skladá z nerezového panela tepelne izolovaného od svojich úchytiek, ktorý má 
rovnakú veľkosť ako úchytky na vzorky, jeho hrúbka je 0,9 ± 0,1 mm. Dve strany panelu sú pokryté 
lesklým čiernym lakom, ktorý je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom a jeho maximálna 
odrazivosť je 5 % pri vlnovej dĺžke viac ako 780 nm. Teplota panela sa meria pomocou 
bimetalického teplomera, ktorého senzor sa nachádza v strede panela s dobrým tepelným 
kontaktom. 

Teplomer sa neodporúča nechávať v prístroji počas skúšky spomínanej v odseku 6.10 nižšie. 
Postačuje, ak sa do skúšobnej výbavy vloží každých 250 hodín na dobu 30 minút alebo podobne, 
a ak sa teplota čierneho panela meria počas suchej doby. 

6.9 Prístroj na meranie ožiarenia 

Ožiarenie (merná jednotka: W . s m
-2

) je súčinom intenzity ožiarenia (jednotka: W . m
-2

) a trvania 
ožiarenia (jednotka: s). Ožiarenie povrchov vzorky v skúšobnom prístroji sa meria vhodným 
prístrojom na meranie ožiarenia prispôsobenom na radiačnú funkciu systému skladajúceho sa zo 
zdroja žiarenia a filtra. Prístroj na meranie ožiarenia je odstupňovaný alebo kalibrovaný tak, aby 
nezohľadňoval infračervené žiarenie nad 830 nm. 

Kapacita prístroja na meranie ožiarenia závisí v podstate od toho, či jeho senzor je vysoko odolný 
voči poveternostným vplyvom a starnutiu a či má primeranú spektrálnu citlivosť na prirodzené 
žiarenie. 
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Prístroj na meranie ožiarenia môže obsahovať tieto diely, napríklad: 

a) silikónový fotoelektrický článok ako senzor žiarenia, 

b) optický filter umiestnený pred fotoelektrickým článkom a 

c) voltmeter, ktorý meria súčin (jednotka: C=A.s) intenzity prúdu vytvoreného 
fotoelektrickým článkom v pomere k intenzite žiarenia (jednotka: A) a trvania žiarenia 
(jednotka: s). 

Mierka prístroja na meranie ožiarenia je kalibrovaná. Po roku používania sa kalibrácia skontroluje a 
v prípade potreby opraví. 

Intenzita ožiarenia na povrchu vzoriek závisí od vzdialenosti od zdroja žiarenia. Povrchy vzorky sú 
preto, pokiaľ je to možné, v rovnakej vzdialenosti od zdroja ako senzor prístroja na meranie 
ožiarenia. Ak to nie je možné, hodnoty ožiarenia odčítané z meracieho prístroja sa vynásobia 
korekčným faktorom.  

6.10 Vykonanie 

6.10.1 Vzorky sa umiestnia do úchytiek tak, aby sa na zadnej strane nemohla hromadiť voda. 
Úchytky na vzorky musia spôsobovať čo najmenšiu mieru mechanického namáhania. S cieľom 
zabezpečiť čo najrovnomernejšie ožarovanie a ostrekovanie sa vzorky počas skúšky otáčajú okolo 
systému so zdrojom, filtrom a ostrekovacím zariadením rýchlosťou jedna až päť otočiek za minútu. 
Poveternostným vplyvom býva obvykle vystavená iba jedna strana vzorky. V závislosti od platných 
ustanovení z publikácie IEC, alebo ako bude inak dohodnuté, sa môže exponovať predný aj zadný 
povrch danej vzorky. V tomto prípade sa každý povrch vystavuje rovnakému žiareniu a rovnakému 
ostrekovaniu. 
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Vystavenie prednej aj zadnej plochy danej vzorke rovnakému žiareniu a ostrekovaniu možno 
vytvoriť pravidelným otáčaním vzorky. To možno uskutočňovať automaticky pomocou rotačných 
zariadení, ak úchytka vystupuje vo forme otvoreného rámu. 

6.10.2 Teplota čierneho panela v bode umiestnenia vzoriek pri suchej dobe sa nastavuje a 
reguluje v súlade s publikáciami IEC týkajúcimi sa predmetnej výbavy. Pokiaľ nebude dohodnuté 
inak, priemerná teplota čierneho panela sa musí udržiavať na úrovni + 45 °C. Priemerná teplota 
čierneho panela znamená aritmetický priemer teploty čierneho panela dosiahnutý na konci suchej 
doby. Počas suchej doby je povolený lokálny rozdiel ± 5 °C a ± 3 °C v hraničných prípadoch.   

Vzorky sa môžu automaticky otáčať o 180° pri každej otočke s cieľom udržať požadovanú teplotu 
čierneho panela a v prípade potreby i zaručiť žiarenie rovnakej intenzity na prednú a zadnú plochu 
vzorky (pozri časť 6.10.1 vyššie). V tomto prípade sa do otáčavého pohybu zapája aj teplomer 
v čiernom paneli a prístroj na meranie ožiarenia. 

6.10.3 Vzorky nainštalované v úchytkách a senzor prístroja na meranie ožiarenia spomínaný v 
odseku 6.9 vyššie sa rovnomerne vystavujú žiareniu a ostrekovaniu podľa nižšie definovaného 
cyklu, ktorý sa opakuje:  

Ostrekovanie   3 minúty 

Suchá doba: 17 minút 

Relatívna vlhkosť vzduchu musí byť počas suchej doby na úrovni 60 % až 80 %. 

6.11 Trvanie skúšky a postup 

Skúška sa riadi postupom B v publikácii IEC 68, časť 2-9. Skúška trvá 720 hodín s cyklom 
ostrekovania definovaným v odseku 6.10.3.   

Odporúča sa, aby sa skúška odolnosti voči poveternostným vplyvom vykonala s jednou a tou istou 
vzorkou (v prípade zvažovania nedeštrukčnej skúšky zmeny vlastností, ako napríklad skúšky 
odolnosti voči poveternostným vplyvom) alebo s niekoľkými vzorkami (v prípade deštrukčnej 
skúšky, ako napríklad skúšky odolnosti voči otrasom) pri rôznych stupňoch ožiarenia, ako bude 
dohodnuté. Tak je možné stanoviť vývoj zmeny vlastností daného druhu vybavenia v priebehu 
skúšky odolnosti voči poveternostným podmienkam.  
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6.12 Vyhodnotenie 

Po ukončení vystavenia nepriaznivým poveternostným podmienkam sa vzorka po dobu najmenej 24 
hodín prechováva v tme pri teplote vzduchu +23 °C, s rosným bodom +12 °C, relatívnou vlhkosťou 
vzduchu 50 %, rýchlosťou cirkulácie 1 m/s a v atmosférickom tlaku 860 až 1060 hPa. (Povolený 
rozdiel môže byť ± 2 °C v teplote vzduchu a ± 6 % pre relatívnu vlhkosť.) 

Tieto vzorky a vzorky použité na porovnanie spomínané v odsekoch 6.2 a 6.3 sa skontrolujú s 
cieľom stanoviť vlastnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 2.01 bod 1 a 2 a v článku 
3.01 bod 12. 

 

7. Skúška odolnosti voči slanej vode a poveternostným vplyvom  

     (skúška v morskej vode) 

7.1 Účel a uplatnenie 

Touto skúškou sa zisťuje pôsobenie slanej vody a slanej atmosféry počas prevádzky, prepravy a 
skladovania v súlade s článkom 3.01.  

Môže sa obmedziť na vzorku alebo kúsky použitého materiálu. 

Nasledujúce špecifikácie vychádzajú z publikácie IEC 68, časť 2-52. Ďalšie informácie sa uvádzajú 
v publikácii.  

7.2 Vykonanie 

1) Skúšobná výbava 

Skúška sa vykonáva v skúšobnej komore pomocou rozprašovača a slaného roztoku 
spĺňajúceho tieto podmienky:  

- Materiály skúšobnej komory a rozprašovača nemajú vplyv na korozívne pôsobenie 
slanej hmly.  
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- Vo vnútri skúšobnej komory sa rozptýli jemná, homogénna, vlhká a hustá hmla, jej 
rozplynutie nesmie byť ovplyvnené vírmi alebo prítomnosťou vzorky. Prúd sa nesmie 
vzorky dotýkať priamo. Kvapky vytvárajúce sa vo vnútri komory nesmú spadnúť na 
vzorku. 

- Skúšobná komora musí byť adekvátne vetraná a vetrací výpust musí byť chránený pred 
náhlou zmenou pohybu vzduchu, aby sa zabránilo vzniku silného prúdu vetra v komore.  

- Použitý slaný roztok musí obsahovať 5 ± 1 hmotnostných dielov čistého chloridu 
sodného – s maximálne 0,1% jodidu sodného a 0,3% nečistôt, v suchom stave – do 95 ± 
1 dielov destilovanej alebo kompletne odsolenej vody. Jeho pH musí byť od 6,5 do 7,2 
pri +20 ± 2°C a počas prevádzky sa musí udržať v týchto medziach. Už raz nastriekaný 
roztok sa nesmie použiť znova. 

- Stlačený vzduch použitý na rozprašovanie musí byť zbavený nečistôt, ako napríklad 
oleja alebo prachu, a jeho vlhkosť je na úrovni minimálne 85 %, aby sa zabránilo 
zablokovaniu trysky.    

- Hmla rozptýlená v komore musí mať takú hustotu, aby sa v čistej nádobe s otvorenou 
horizontálnou plochou 80 cm2, položenej kdekoľvek v komore, za celý čas tvorila 
priemerná precipitácia od 1,0 ml až 2,0 ml za hodinu. Na sledovanie hustoty hmly sa do 
komory vložia najmenej dve nádoby tak, aby ich nezakrývala vzorka a aby do nich 
napadali kvapky z kondenzácie. Rozprašovanie trvá najmenej 8 hodín pre účely 
kalibrácie množstva rozprášeného množstva.  

Doba vlhkosti medzi fázami rozprašovania prebieha v klimatizovanej komore, v ktorej 
je možné udržať vzduch pri teplote +40 ± 2 °C a relatívnu vlhkosť na úrovni 93 ± 3 %. 

2) Predbežná kontrola  

Vzorka sa vizuálne skontroluje, či je v neporušenom stave a predovšetkým či je správne 
zmontovaná a či sa všetky otvory správne zatvárajú. Vonkajšie plochy znečistené mazivom, 
olejom alebo blatom sa očistia. So všetkými ovládacími a pohyblivými prvkami sa 
manipuluje, aby sa overila ich správna činnosť. Pohyblivosť všetkých uzáverov, krytov a 
pohyblivých dielov určených na odpojenie alebo presunutie počas prevádzky alebo údržby 
sa musí skontrolovať, či zabezpečuje správnu pohyblivosť a správny návrat na miesto. 
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Vzorka sa uvedie do prevádzky podľa pokynov výrobcu pri menovitom napätí palubnej siete 
s toleranciou ± 3%.   

Po uplynutí doby potrebnej na dosiahnutie normálnej prevádzky sa skontrolujú funkcie a 
zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube a pre pôsobenie 
atmosféry so slanou hmlou. Vzorka sa potom odpojí pre účely vystavenia rozprašovaniu. 

3) Rozprašovacia fáza 

Vzorka sa vloží do komory so slanou hmlou a po dobu dvoch hodín sa vystaví vplyvom 
slanej hmly pri teplote +15 °C až +35 °C. 

4) Vlhká doba: 

Vzorka sa vloží do klimatizovanej komory tak, aby z nej odkvapkalo čo najmenej slaného 
roztoku. V klimatizovanej komore sa uchováva po dobu siedmich dní pri teplote vzduchu 
+40 ± 2 °C a relatívnej vlhkosti na úrovni 93 ± 3 %. Nesmie prísť do styku s inou vzorkou 
alebo kovovým predmetom. Niekoľko vzoriek možno usporiadať tak, aby sa vylúčil ich 
vzájomný vplyv. 

 

5) Zopakovanie skúšobného cyklu 

Skúšobný cyklus vrátane fáz (3) a (4) sa zopakuje trikrát. 

6) Následná úprava 

Po štvrtom cykle sa vzorka vyberie z klimatizovanej komory a okamžite sa umyje pod 
tečúcou vodou z kohútika po dobu piatich minút a opláchne sa v destilovanej alebo 
odsolenej vode. Kvapky priľnuté na vzorku sa odstránia prúdom vzduchu alebo sa strasú.  

Skôr než sa podrobí záverečnej kontrole, sa vzorka najmenej po dobu troch hodín vystaví 
normálnej teplote okolia, v každom prípade dostatočne dlho na to, aby sa odparila všetka 
viditeľná vlhkosť. Po opláchnutí sa vzorka suší po dobu jednej hodiny pri teplote + 55 ± 2 
°C. 

7) Závery z kontroly 

Zrakom sa skontroluje vonkajší vzhľad vzorky. V správe sa zaznamená charakter a rozsah 
zhoršenia v porovnaní s pôvodným stavom, v prípade potreby aj s podpornými fotografiami. 
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Vzorka sa uvedie do prevádzky podľa pokynov výrobcu pri menovitom napätí palubnej siete 
s toleranciou ± 3%.   

Po uplynutí doby potrebnej na dosiahnutie normálnej prevádzky sa skontrolujú funkcie a 
zaevidujú a zapíšu sa prevádzkové údaje dôležité pre použitie na palube a pre pôsobenie 
atmosféry so slanou hmlou.  

So všetkými ovládacími a pohyblivými prvkami sa manipuluje, aby sa overila ich správna 
činnosť. Skontroluje sa pohyblivosť všetkých uzáverov, krytov a pohyblivých dielov 
určených na odpojenie alebo presunutie počas prevádzky alebo údržby. 

7.3 Očakávané získané výsledky 

Vzorka nesmie vykazovať žiadne zmeny, ktoré by mohli: 

- brániť jej použitiu alebo prevádzke, 

- zabraňovať v každom mysliteľnom rozsahu odpojeniu uzáverov a krytov alebo presunutiu 
pohyblivých dielov, pokiaľ je to potrebné pre použitie alebo údržbu, 

- narušovať vodotesnosť krytu, 

- predpokladateľne viesť z dlhodobého hľadiska k chybnej funkcii. 

Prevádzkové údaje zaznamenané vo fázach (3) a (7) musia zostať v rámci tolerancií ustanovených 
pre tieto skúšobné a schvaľovacie podmienky. 
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Časť III 

Minimálne požiadavky  
a skúšobné podmienky pre radarové vybavenie  

používané na navigáciu v plavidlách na vnútrozemských vodných cestách   
 

Kapitola  1 : Všeobecne 
Článok 1.01 Predmet 
Článok 1.02 Účel radarového vybavenia 
Článok 1.03 Schvaľovacie skúšky 
Článok 1.04 Žiadosť o schvaľovacie skúšky  
Článok 1.05 Typové schválenie 
Článok 1.06 Označenie vybavenia a číslo schválenia 
Článok 1.07 Vyhlásenie výrobcu 
Článok 1.08 Zmeny schváleného vybavenia 
 
Kapitola 2 : Všeobecné minimálne požiadavky na radarové vybavenie 
Článok 2.01 Konštrukcia, prevedenie 
Článok 2.02 Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 
Článok 2.03 Prevádzka 
Článok 2.04 Návod na prevádzku 
Článok 2.05 Inštalácia a prevádzkové skúšky 
 
Kapitola 3 : Minimálne prevádzkové požiadavky na radarové vybavenie 
Článok 3.01 Prevádzková pripravenosť radarového vybavenia 
Článok 3.02 Rozlíšenie 
Článok 3.03 Stupnice rozsahu 
Článok 3.04 Variabilný ukazovateľ rozsahu 
Článok 3.05 Ryska 
Článok 3.06 Excentrácia 
Článok 3.07 Zameriavacia stupnica 
Článok 3.08 Zameriavacie zariadenia 
Článok 3.09 Zariadenie na zredukovanie rušenia morom a dažďom 
Článok 3.10 Zmenšenie interferencie z iného radarového vybavenia 
Článok 3.11 Kompatibilita s radarovými majákmi 
Článok 3.12 Regulovanie hlasitosti 
Článok 3.13 Vyladenie frekvencie 
Článok 3.14 Námorné orientačné línie a informácie na obrazovke 
Článok 3.15 Citlivosť systému 
Článok 3.16 Cesta cieľa 
Článok 3.17 Pomocné indikátory 
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Kapitola 4 : Minimálne technické požiadavky na radarové vybavenie 
Článok 4.01 Prevádzka 
Článok 4.02 Displej 
Článok 4.03 Charakteristika radarového obrazu 
Článok 4.04 Farba displeja 
Článok 4.05 Rýchlosť obnovovania obrazu a stálosť 
Článok 4.06 Linearita displeja 
Článok 4.07 Presnosť meraní rozsahu a azimutu 
Článok 4.08 Charakteristika antény a spektrum žiarenia 
 
Kapitola 5 Skúšobné podmienky a skúšobné metódy radarového vybavenia  
Článok 5.01 Bezpečnosť, povolené zaťaženie a rozptyl interferencie 
Článok 5.02 Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 
Článok 5.03 Skúšobný postup 
Článok 5.04 Merania antény 
 
 
Dodatok 1 Uhlové rozlíšenie v rozsahoch do 1 200 m vrátane  
Dodatok 2 Skúšobné pole pre stanovenie rozlíšenia radarového vybavenia 
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Kapitola 1 

Všeobecne 

Článok 1.01 

Predmet 

Tieto ustanovenia určujú minimálne technické a prevádzkové požiadavky pre radarové vybavenie 
používané pri navigácii na vnútrozemských vodných cestách, ako aj podmienky skúšania zhody s 
týmito minimálnymi požiadavkami. Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, ktoré možno 
použiť v navigačnom režime, sa v zmysle týchto ustanovení považuje za navigačné radarové 
vybavenie. 

Článok 1.02 

Účel radarového vybavenia 

Radarové vybavenie umožňuje navigáciu plavidla poskytnutím zrozumiteľného radarového obrazu 
jeho polohy vzhľadom na bóje, pobrežie a navigačné štruktúry, ako aj umožnením spoľahlivého a 
včasného rozoznania iných plavidiel a prekážok vystupujúcich nad hladinu vody.  

Článok 1.03 

Schvaľovacie skúšky 

Radarové vybavenie sa nesmie inštalovať na palubu plavidiel, kým sa pomocou typovej skúšky 
nepotvrdí, že vybavenie spĺňa minimálne požiadavky určené v týchto ustanoveniach.   

Článok 1.04 

Žiadosť o schvaľovacie skúšky  

1. Žiadosť o typovú skúšku radarového vybavenia sa predkladá príslušnému skúšobnému 
orgánu v niektorom z členských štátov.  

Výbor  je informovaný o príslušných skúšobných orgánoch. 
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2. Každú žiadosť sprevádzajú tieto dokumenty: 

a. dve kópie podrobného technického opisu,  

b. dva kompletné súbory inštalačnej a servisnej dokumentácie, 

c. dve kópie podrobnej príručky pre operátora a  

d. dve kópie zhrnutia príručky pre operátora. 

3. Žiadateľ pomocou skúšok potvrdí alebo dá potvrdiť, že radarové vybavenie spĺňa 
minimálne požiadavky týchto ustanovení.   

K žiadosti sa priložia výsledky skúšky a správy o meraniach modelu horizontálneho a 
vertikálneho žiarenia antény. 

Príslušný skúšajúci orgán si ponechá tieto dokumenty a informácie získané počas skúšania.  

4. Pre účely schvaľovacích skúšok „žiadateľ“ označuje každú právnickú alebo fyzickú osobu, 
v ktorej mene, pod jej obchodnou značkou alebo inou formou označenia sa vyrába alebo 
uvádza na trh vybavenie predkladané na odskúšanie.   

Článok 1.05 

Typové schválenie 

1. Ak vybavenie vyhovie typovej skúške, príslušný skúšajúci orgán vydá osvedčenie o zhode. 

Ak vybavenie nesplní minimálne požiadavky, žiadateľ bude písomne informovaný o 
dôvodoch zamietnutia. 

Schválenie vydáva príslušný orgán. 

Príslušný orgán informuje výbor o vybavení, ktoré schválil. 
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2. Každý skúšobný orgán má právo kedykoľvek vybrať vybavenie z výrobného radu na 
kontrolu.  

Ak sa touto kontrolou odhalia nedostatky vo vybavení, typové schválenie sa pozastaví. 

Typové schválenie pozastaví orgán, ktorý ho vydal.   

3. Typové schválenie platí po dobu 10 rokov a na požiadanie sa môže obnoviť.   

Článok 1.06 

Označenie vybavenia a číslo schválenia 

1. Každá súčasť vybavenia je nezničiteľne označená menom výrobcu, obchodným označením 
vybavenia, typom vybavenia a výrobným číslom.  

2. Číslo schválenia pridelené príslušným orgánom sa nezničiteľne pripevní na displejovú 
jednotku tak, aby zostalo zreteľne viditeľné aj po nainštalovaní vybavenia.  
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Zloženie čísla schválenia: 

e-NN-NNN 

(e = Európska únia 

NN = kód krajiny schválenia, kde 

 1  = Nemecko 18 = Dánsko 

 2  = Francúzsko 20 = Poľsko 

 3  = Taliansko 21 = Portugalsko 

 4  = Holandsko 23 = Grécko 

 5  = Švédsko 24  = Írsko 

 6  = Belgicko 26  = Slovinsko 

7         = Maďarsko 27  = Slovensko 

8  = Česká republika 29  = Estónsko 

9  = Španielsko 32  = Lotyšsko 

11  = Spojené kráľovstvo 36  = Litva 

12  = Rakúsko 49  = Cyprus 

13 = Luxembursko 50  = Malta 

17 = Fínsko  

 

NNN = trojciferné číslo určené príslušným orgánom.) 
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3. Číslo schválenia sa používa jedine v spojitosti so súvisiacim schválením. 

Za vyhotovenie a pripevnenie čísla schválenia je zodpovedný žiadateľ. 

4. O pridelenom čísle schválenia príslušný orgán okamžite informuje výbor. 

Článok 1.07 

Vyhlásenie výrobcu 

Ku každej jednotke vybavenia je priložené vyhlásenie výrobcu o tom, že jednotka spĺňa 
prevládajúce minimálne požiadavky a že je v každom smere identická s vybavením predloženým na 
odskúšanie.   

Článok 1.08 

Zmeny schváleného vybavenia 

1. Všetky zmeny už schváleného vybavenia vedú k pozastaveniu typového schválenia. Pri 
všetkých plánovaných zmenách sa príslušnému skúšajúcemu orgánu písomne zašlú 
podrobnosti. 

2. Príslušný skúšobný orgán rozhodne o tom, či schválenie stále platí, alebo či je potrebná 
kontrola alebo nová typová skúška.    

Ak sa udelí nové schválenie, pridelí sa aj nové číslo schválenia. 
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Kapitola 2 

VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA RADAROVÉ VYBAVENIE 

Článok 2.01 

Konštrukcia, prevedenie 

1. Radarové vybavenie je vhodné na prevádzku na palube plavidiel pre vnútrozemské vodné 
cesty. 

2. Konštrukcia a prevedenie vybavenia je z mechanického aj elektrického hľadiska v súlade s 
najnovším stavom techniky. 

3. V prípade neexistencie osobitného ustanovenia v prílohe II tejto smernice alebo v týchto 
ustanoveniach, sa na pohon, bezpečnosť, vzájomné interferencie palubného vybavenia, 
bezpečnú vzdialenosť kompasu, odolnosť voči poveternostným vplyvom, mechanickú 
pevnosť, vplyvy prostredia, počuteľné emisie hluku a značenie vybavenia vzťahujú 
požiadavky a skúšobné metódy obsiahnuté v publikácii IEC 945 „Všeobecné požiadavky 
na námorné navigačné vybavenie“. 

Okrem toho platia aj požiadavky predpisov ITU o rádiovom vysielaní. Vybavenie spĺňa 
všetky požiadavky týchto ustanovení pre okolité teploty radarového displeja na úrovni 
0 °C až 40 °C.  

Článok 2.02 

Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 

1. Pri frekvenčnom rozsahu 30 až 2000 MHz intenzita poľa rušivého vyžarovania neprekročí 
hodnotu 500 µV/m. 

Pri frekvenčnom rozsahu 156 až 165 MHz, 450 až 470 MHz a 1,53 až 1,544 GHz intenzita 
poľa rušivého vyžarovania neprekročí hodnotu 15 µV/m. Tieto hodnoty intenzity poľa 
platia pri skúšobnej vzdialenosti 3 metre od skúšaného vybavenia. 
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2. Vybavenie spĺňa minimálne požiadavky pri intenzite elektromagnetického poľa do 15 V/m 
v bezprostrednej blízkosti skúšaného zariadenia vo frekvenčnom rozsahu 30 až 2000 MHz.  

Článok 2.03 

Prevádzka 

1. Vybavenie nemá viac ovládacích prvkov, ako je potrebné pre jeho správnu prevádzku.  

Prevedenie, značenie a manipulácia s ovládacími prvkami umožňuje jednoduchú, 
jednoznačnú a rýchlu prevádzku. Sú usporiadané tak, aby čo najviac zabraňovali 
prevádzkovým chybám. 

Ovládacie prvky nepotrebné na bežnú prevádzku nie sú priamo dostupné. 

2. Všetky ovládacie prvky a indikátory sú vybavené symbolmi alebo označeniami 
v anglickom jazyku. Symboly spĺňajú požiadavky odporúčania organizácie IMO č. A.278 
(VIII) „Symboly pre ovládacie prvky v námornom navigačnom radarovom vybavení“ 
alebo požiadavky obsiahnuté v publikácii IEC č. 417; všetky číslice a písmená sú vysoké 
najmenej 4 mm. Ak možno preukázať, že z technických dôvodov nie sú možné číslice 
a písmená vysoké 4 mm a že pre účely prevádzky sú prijateľné aj menšie číslice a písmená, 
povoľuje sa zmenšenie na 3 mm. 

3. Vybavenie je navrhnuté tak, aby prevádzkové chyby nemohli spôsobiť jeho poruchu. 

4. Každá funkcia prevyšujúca minimálne požiadavky, ako napríklad zariadenia na pripojenie 
iného vybavenia, je zabezpečená tak, aby vybavenie za všetkých podmienok spĺňalo 
minimálne požiadavky.  
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Článok 2.04 

Návod na prevádzku 

1. S každou jednotkou sa dodáva podrobná príručka pre operátora. K dispozícii je v 
holandčine, angličtine, francúzštine a nemčine a obsahuje tieto informácie: 

a) aktivácia a prevádzka, 

b) údržba a servis, 

c) všeobecné bezpečnostné pokyny (ohrozenie zdravia, napr. ovplyvňovanie srdcových 
stimulátorov atď., elektromagnetickým žiarením), 

d) návod na správnu technickú inštaláciu. 

2. S každou jednotkou sa dodáva zhrnutie príručky pre operátora v trvácnej forme. 

K dispozícii je v holandskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. 

 

Článok 2.05 

Inštalácia a prevádzkové skúšky 

Inštalácia, výmena a prevádzkové skúšky sú v súlade s časťou V.   
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Kapitola 3 

MINIMÁLNE PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY NA RADAROVÉ VYBAVENIE 

Článok 3.01 

Prevádzková pripravenosť radarového vybavenia 

1. Radarové vybavenie je od štartu za studena prevádzkyschopné do štyroch minút. Po tejto 
dobe je možné okamžite prerušiť a aktivovať prenos. 

2. Je možné, aby radarové vybavenie ovládala jedna osoba a zároveň sledovala displej. 

Ak je ovládací panel samostatnou jednotkou, obsahuje všetky ovládacie prvky používané 
priamo na radarovú navigáciu. 

Bezšnúrové prvky diaľkového ovládania nie sú povolené. 

3. Z displeja sa dá čítať aj pri značnej jasnosti okolia. V prípade potreby sú k dispozícii 
vhodné zrakové pomôcky, ktoré sa dajú jednoducho a ľahko pripojiť a sňať.  

Zrakové pomôcky sú použiteľné aj pre osoby nosiace okuliare.  

Článok 3.02 

Rozlíšenie 

1. Uhlové rozlíšenie 

Uhlové rozlíšenie súvisí so stupnicou rozsahu a vzdialenosťou. Požadované minimálne 
rozlíšenie pre kratšie rozsahy do 1 200 m vrátane sa uvádza v dodatku 1. 

Pod minimálnym rozlíšením sa rozumie minimálna azimutová vzdialenosť medzi dvoma 
štandardnými reflektormi (pozri článok 5.03 bod 2), pri ktorom sa na radarovom obraze 
zobrazia zreteľne oddelené.  
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2. Minimálny rozsah a rozlíšenie rozsahu 

Pri všetkých vzdialenostiach od 15 do 1 200 m v stupniciach rozsahu do 1 200 m vrátane 
sa dva štandardné reflektory nachádzajúce sa 15 m od seba v tom istom zamierení zobrazia 
na radarovej obrazovke zreteľne oddelené.     

3. V stupniciach rozsahu do 2 000 m sa nedajú zapnúť funkcie, ktoré spôsobujú zhoršenie 
rozlíšenia.  

Článok 3.03 

Stupnice rozsahu 

1. Radarové vybavenie je vybavené nasledujúcimi po sebe sa zapínajúcimi stupnicami 
rozsahu a okruh: 

Stupnica rozsahu 1 500 m jeden okruh každých 100 m  

Stupnica rozsahu 2 800 m jeden okruh každých 200 m  

Stupnica rozsahu 3 1200 m jeden okruh každých 200 m  

Stupnica rozsahu 4 1600 m jeden okruh každých 400 m  

Stupnica rozsahu 5 2000 m jeden okruh každých 400 m  

2. Povoľujú sa aj ďalšie po sebe sa zapínajúce stupnice rozsahu. 

3. Zvolená stupnica rozsahu, vzdialenosť medzi okruhmi rozsahu a vzdialenosť variabilného 
ukazovateľa rozsahu sa uvádza v metroch alebo kilometroch.  

4. Šírka okruhov rozsahu a variabilného ukazovateľa rozsahu nepresiahne 2 mm pri 
normálnom nastavení jasu. 

5. Podsektorové zobrazenia a zväčšeniny nie sú povolené. 
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Článok 3.04 

Variabilný ukazovateľ rozsahu 

1. Radarové vybavenie má variabilný ukazovateľ rozsahu. 

2. Ukazovateľ rozsahu je možné do ôsmich sekúnd nastaviť na akúkoľvek vzdialenosť.  

3. Vzdialenosť, na ktorú je variabilný ukazovateľ rozsahu nastavený, sa nezmení ani po 
prepnutí do iných stupníc rozsahu.  

4. Rozsah sa zobrazuje ako troj- alebo štvorciferné číslo. 

Presnosť rozsahov do 2 000 m je v rámci 10 metrov. Rádius ukazovateľa rozsahu 
zodpovedá digitálnemu zobrazeniu. 

Článok 3.05 

Ryska 

1. Ryska prebieha z polohy na radarovom zobrazení, ktorá zodpovedá polohe antény, po 
okraj radarovej obrazovky. 

2. Šírka rysky na okraji obrazovky nie je väčšia ako 0,5°. 

3. Radarová jednotka má nastavovacie zariadenie na opravu akejkoľvek azimutovej uhlovej 
chyby v montáži antény.  

4. Po oprave uhlovej chyby a aktivácii radarovej jednotky nesmie odchýlka rysky od línie 
kýlu presahovať 0,5°.  
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Článok 3.06 

Excentrácia 

1. S cieľom umožniť predĺžený pohľad vpred je možné vykonať excentráciu radarového 
obrazu vo všetkých stupniciach rozsahu určených v článku 3.03 bod 1.  

Excentrácia vedie jedine k predĺženiu pohľadu vpred a dá sa upraviť minimálne na 0,25 a 
maximálne na 0,33 účinného priemeru obrazovky. 

2. V rozsahu s predĺženým pohľadom vpred sa predlžujú okruhy rozsahu a variabilný 
ukazovateľ rozsahu sa dá nastaviť a čítať do maxima zobrazeného rozsahu.  

3. Pevné predné predĺženie zobrazeného rozsahu v súlade s odsekom 1 je povolené, ak v 
stredovej časti obrazu nie je účinný priemer menší, ako sa uvádza v článku 4.03 bod 1 a ak 
zameriavacia stupnica je navrhnutá tak, že zameranie možno získať v súlade s článkom 
3.08.   

V tomto prípade sa nevyžaduje zariadenie na excentráciu spomínané v odseku 1.  

Článok 3.07 

Zameriavacia stupnica 

1. Radarové vybavenie má na okraji obrazovky zameriavaciu stupnicu. 

2. Zameriavacia stupnica je rozdelená najmenej na 72 dielov predstavujúcich 5 stupňov. 
Stupňovacie značky predstavujúce 10 stupňov musia byť zreteľne dlhšie ako značky 
predstavujúce 5 stupňov. 

Značka 000 na zameriavacej stupnici sa nachádza v strede horného okraja obrazovky. 

3. Zameriavacia stupnica je označená trojcifernými číslami od 000 do 360 stupňov v smere 
hodinových ručičiek. V číslovaní sa používajú arabské číslice každých 10 alebo každých 
30 stupňov.  

Číslo 000 možno nahradiť zreteľne viditeľnou šípkou. 
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Článok 3.08 

Zameriavacie zariadenia 

1. Zariadenia na zameranie cieľov sú povolené.  

2. Ak sú poskytnuté tieto zariadenia, sú schopné zamerať cieľ približne do 5 sekúnd 
s maximálnou chybou ± 1 stupeň. 

3. Ak sa používa elektronická zameriavacia línia:  

a. je jednoznačne rozoznateľná od rysky, 

b. zobrazuje sa kvázi nepretržite, 

c. dá sa ňou voľne otáčať 360 stupňov doľava a doprava, 

d. na okraji obrazovky je široká najviac 0,5 stupňa, 

e. prebieha od zdroja k zameriavacej stupnici, 

f. a dopĺňa ju troj- alebo štvorciferný desatinný údaj o stupni. 

4. Ak sa používa mechanická zameriavacia línia:  

a. dá sa ňou voľne otáčať 360 stupňov doľava a doprava, 

b. prebieha od označeného zdroja k zameriavacej stupnici, 

c. nemá žiadne ďalšie značenie a 

d.  je navrhnutá tak, aby neboli nepotrebne prekryté údaje o echu. 
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Článok 3.09 

Zariadenie na zredukovania rušenia morom a dažďom 

1. Radarové vybavenie má zariadenia s manuálnymi ovládacími prvkami na zredukovanie 
rušenia z mora a dažďa.  

2. Regulácia rušenia morom (ovládanie času citlivosti – STC) je pri maximálnom nastavení 
účinné do vzdialenosti približne 1 200 m. 

3. Radarové vybavenie nemá automatické zariadenia na zredukovanie rušenia z mora a 
dažďa.  

Článok 3.10 

Zmenšenie interferencie z iného radarového vybavenia 

1. Vybavenie má zapínateľné zariadenie na zmenšenie interferencie spôsobenej iným 
radarovým vybavením. 

2. Prevádzka tohto zariadenia nepotlačuje zobrazenie užitočných cieľov. 

Článok 3.11 

Kompatibilita s radarovými majákmi 

Signály z radarových majákov v súlade s rezolúciou organizácie IMO č. A.423 (XI) sa zobrazujú 
zreteľne pri vypnutí potlačenia rušenia dažďom (rýchla časová konštanta - FTC). 
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Článok 3.12 

Regulovanie hlasitosti 

Rozsah regulovania hlasitosti je taký, že pri minimálnom nastavení potlačenia rušenia dažďom je 
zreteľne viditeľný povrchový pohyb vody a silné radarové echá s plochou echa zodpovedajúcou 
10 000 m2 sa môžu vypnúť v akejkoľvek vzdialenosti. 

Článok 3.13 

Vyladenie frekvencie 

Displejová jednotka je vybavená indikátorom vyladenia. Stupnica ladenia má dĺžku najmenej 30 
mm. Indikátor funguje vo všetkých rozsahoch, a to aj bez radarových ozvien. Indikátor funguje 
rovnako dobre aj pri aktivovaní regulácie hlasitosti alebo potlačenia ozvien z úzkej blízkosti.  

K dispozícii je manuálne ovládanie na opravenie vyladenia. 

Článok 3.14 

Námorné orientačné línie a informácie na obrazovke 

1. Na radarovej obrazovke sú zvýraznené jedine ryska, línie zamerania a okruhy rozsahu.  

2. Okrem radarového obrazu a informácií o prevádzke radarového vybavenia sa majú 
zobrazovať iba námorné informácie ako napríklad nižšie uvedené údaje: 

a) vybočenie 

b) rýchlosť plavidla, 

c) poloha kormidla, 

d) hĺbka vody, 

e) kurz daný kompasom. 
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3. Všetky informácie na obrazovke okrem radarového obrazu sa zobrazujú kvázi staticky a 
rýchlosť obnovovania vyhovuje prevádzkovým podmienkam.  

4. Požiadavky týkajúce sa zobrazenia a presnosti námorných informácií sú rovnaké ako 
požiadavky platné pre hlavné vybavenie. 

Článok 3.15 

Citlivosť systému 

Citlivosť systému je taká, aby sa štandardný reflektor vo vzdialenosti 1 200 m zreteľne objavil na 
radarovom obraze pri každej otočke antény. V prípade reflektora s plochou 1 m2 v rovnakej 
vzdialenosti, kvocient počtu otočiek antény s radarovou ozvenou počas danej doby a celkový počet 
otočiek antény v tej istej dobe na základe 100 otočiek (stopová snímacia rýchlosť) je minimálne 0,8. 

Článok 3.16 

Cieľová cesta 

Predchádzajúce polohy cieľov sa zobrazujú pomocou cesty. 

Predstavenie cieľovej cesty je kvázi nepretržité a jasnosť je menšia ako jasnosť pridruženého cieľa, 
cesta cieľa a radarový obraz majú rovnakú farbu. Stálosť cesty cieľa sa dá nastaviť podľa 
prevádzkových požiadaviek, nebude však trvať dlhšie ako 2 otočky antény.  

Cesta cieľa nenarušuje radarový obraz. 

Článok 3.17 

Pomocné indikátory 

Pomocné indikátory spĺňajú všetky požiadavky platné pre navigačné radarové vybavenie. 
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Kapitola 4 

MINIMÁLNE TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA RADAROVÉ VYBAVENIE 

Článok 4.01 

Prevádzka 

1. Všetky ovládacie prvky sú usporiadané tak, aby sa počas ich prevádzky nezakrývalo 
žiadne zobrazenie a aby nebola narušená navigácia radarom. 

2. Ovládacie prvky, ktoré možno použiť na vypnutie vybavenia, alebo ktoré po aktivácii 
môžu viesť k chybnej funkcii, musia byť chránené pred neúmyselným spustením. 

3. Všetky ovládacie prvky a indikátory sú vybavené neoslňujúcim svetelným zdrojom 
vhodným pre všetky podmienky osvetlenia okolia, ktorý sa dá pomocou samostatného 
ovládača nastaviť až na nulu. 

4. Nasledujúce funkcie musia mať vlastné ovládacie prvky s priamym prístupom: 

a) pohotovostný režim / zapnutie, 

b) rozsah, 

c) ladenie, 

d) hlasitosť, 

e) rušenie morom (STC), 

f) rušenie dažďom (FTC), 

g) variabilný ukazovateľ rozsahu (VRM), 

h) kurzor alebo elektronická zameriavacia línia (EBL) (ak je poskytnutá),  

i) potlačenie ukazovateľa smeru lode (SHM). 

Ak sa na vyššie vymenované funkcie používajú rotačné ovládacie prvky, zakazuje sa 
koncentrické usporiadanie ovládacích prvkov nad sebou.   
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5. Prinajmenšom ovládanie hlasitosti, rušenia morom a rušenia dažďom sa musí dať nastaviť 
pomocou rotačného ovládacieho prvku s účinkom pomerným k uhlu rotácie.  

6. Nastavenie ovládacích prvkov je také, aby pohyb doprava alebo hore vyvolal kladný 
účinok na premennú a pohyb doľava alebo nadol vyvolal záporný účinok.  

7. Ak sa používajú tlačidlá, dajú sa nájsť a prevádzkovať pomocou hmatu. Majú aj zreteľne 
vnímateľné kontaktné uvoľnenie.  

8. Jas nasledujúcich premenných sa musí dať samostatne upravovať od nuly po hodnotu 
požadovanú pre prevádzkové účely:  

a) radarový obraz, 

b) pevné okruhy rozsahu, 

c) premenné okruhy rozsahu, 

d) zameriavacia stupnica, 

e) zameriavacia čiara, 

f) námorné informácie, ako sú uvedené v článku 3.14 odsek 2. 

9. Ak je rozdiel v jase niektorých zobrazených hodnôt iba mierny a funkcie pevných okruhov 
rozsahu, premenných okruhov rozsahu a zameriavacej línie sa dajú nezávisle od seba 
vypnúť, vybavenie môže mať štyri ovládacie prvky jasu, jeden pre každú z týchto skupín 
hodnôt:  

a) radarový obraz a ryska, 

b) pevné okruhy rozsahu, 

c) premenné okruhy rozsahu, 

d) zameriavacia čiara, zameriavacia stupnica a námorné informácie, ako sú uvedené v 
článku 3.14 odsek 2. 
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10. Jas rysky sa dá nastaviť, nedá sa však znížiť na nulu. 

11. Na vypnutie rysky je zabezpečený ovládací prvok s automatickým obnovením.   

12. Zariadenia proti rušeniu sú plynulo nastaviteľné od nuly. 

Článok 4.02 

Displej 

1. „Radarový obraz“ znamená odstupňované znázornenie radarových ozvien z okolia a ich 
pohyb vzhľadom na plavidlo zobrazené na obrazovke displejovej jednotky z jednej otáčky 
antény, pričom línia kýlu plavidla a ryska sa vždy prelínajú.   

2. „Displejová jednotka“ znamená časť vybavenia obsahujúcu obrazovku.  

3. „Obrazovka“ znamená nízkoodrazovú časť displejovej jednotky, na ktorej sa zobrazuje 
buď iba radarový obraz alebo radarový obraz spolu s doplňujúcimi námornými 
informáciami.  

4. „Účinný priemer radarového obrazu“ znamená priemer najväčšieho úplného kruhového 
radarového obrazu, ktorý možno zobraziť na zameriavacej stupnici.  

5. „Zobrazenie s rasterovým snímaním“ znamená kvázi statické zobrazenie radarového 
obrazu z úplnej otáčky antény vo forme televízneho obrazu. 

Článok 4.03 

Charakteristika radarového obrazu 

1. Účinný priemer radarového obrazu je minimálne 270 mm. 

2. Priemer vonkajšieho okruhu rozsahu určeného v článku 3.03 je najmenej 90 % účinného 
priemeru radarového obrazu. 

3. Pri všetkých stupniciach rozsahu je na radarovom obraze viditeľná poloha antény. 
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Článok 4.04 

Farba displeja 

Farba displeja sa volí na základe fyziologických faktorov. Ak sa na obrazovke dajú zobraziť rôzne 
farby, samotný radarový obraz bude monochromatický. Zobrazenie rôznych farieb nevedie na 
žiadnej časti obrazovky k pomiešaniu farieb z dôvodu ich navrstvenia. 

Článok 4.05 

Rýchlosť obnovovania obrazu a stálosť 
1. Radarový obraz zobrazený na displeji sa nahradí aktuálnym radarovým obrazom do 2,5 

sekundy. 
2. Každá ozvena na obrazovke trvá prinajmenšom po dobu trvania jednej otáčky antény, nie 

však viac ako dve 2 otáčky antény.  

Stálosť radarového obrazu možno dosiahnuť dvoma spôsobmi: buď nepretržitým 
zobrazovaním alebo pravidelným obnovovaním obrazu. Pravidelné obnovovanie obrazu sa 
uskutočňuje minimálne pri 50 Hz.  

3. Rozdiel v jase medzi zaznamenaním ozveny a jej dosvitom v priebehu jednej otáčky 
antény je čo najmenší.  

Článok 4.06 

Linearita displeja 

1. Chyba linearity radarového obrazu neprevyšuje 5 %. 

2. Vo všetkých rozsahoch do 2 000 m sa zobrazuje rovná línia pobrežia vo vzdialenosti 30 m 
od radarovej antény ako priama nepretržitá echovitá štruktúra bez pozorovateľného 
skreslenia. 



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 86 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

Článok 4.07 

Presnosť meraní rozsahu a azimutu 

1. Stanovenie vzdialenosti k cieľu pomocou premenných alebo pevných okruhov rozsahu je 
presné na ± 10 m alebo ± 1,5%, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.  

2. Uhlová hodnota zamerania objektu sa nelíši o viac ako 1 stupeň od skutočnej hodnoty.  

Článok 4.08 

Charakteristika antény a spektrum žiarenia 

1. Riadiaci systém antény a anténa sú také, aby umožňovali správnu prevádzku antény pri 
rýchlosti vetra do 100 km za hodinu.  

2. Riadiaci systém antény má bezpečnostný spínač, pomocou ktorého možno vypnúť vysielač 
a pohon rotátora.    

3. Horizontálny model žiarenia antény meraný v jednom smere spĺňa tieto  požiadavky: 

a) -3 dB, šírka hlavného krídla: maximum 1,2 stupňa, 

b) -20 dB, šírka hlavného krídla: maximum 3,0 stupne, 

c) útlm bočného krídla do ± 10 stupňov okolo hlavného krídla: najmenej -25 dB, 

d) útlm bočného krídla mimo ± 10 stupňov okolo hlavného krídla: najmenej -32 dB. 
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4. Vertikálny model žiarenia antény meraný v jednom smere spĺňa tieto  požiadavky: 

a) -3 dB, šírka hlavného krídla: maximum 30 stupňov, 

b) maximum hlavného krídla je v horizontálnej osi, 

c) útlm bočného krídla: najmenej -25 dB. 

5. Vyžarovaná vysokofrekvenčná energia je horizontálne polarizovaná.  

6. Prevádzková frekvencia zariadenia je v rozsahu nad 9 GHz, ktorý sa navigačnému 
radarovému vybaveniu prideľuje podľa prevládajúcich predpisov ITU o rádiovom 
vysielaní.  

7. Frekvenčné spektrum vysokofrekvenčnej energie vyžarovanej anténou je v súlade sa 
predpismi ITU o rádiovom vysielaní.  



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 88 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

Kapitola 5 

SKÚŠOBNÉ PODMIENKY A SKÚŠOBNÉ METÓDY RADAROVÉHO VYBAVENIA  

Článok 5.01 

Bezpečnosť, povolené zaťaženie a rozptyl interferencie 

Pohon, bezpečnosť, vzájomná interferencia palubného vybavenia, bezpečná vzdialenosť kompasu, 
odolnosť voči poveternostným vplyvom, mechanická pevnosť, dosahy na životné prostredie a 
emisie počuteľného hluku sa odskúšajú v súlade s publikáciou IEC 945 „Všeobecné požiadavky na 
námorné navigačné vybavenie“. 

Článok 5.02 

Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 

1. Rušivé vyžarovanie sa meria v súlade s publikáciou IEC 945 „Interferencie námorného 
navigačného vybavenia“ vo frekvenčnom rozsahu 30 až 2 000 MHz. 

Musia byť splnené požiadavky článku 2.02 odsek 1. 

2. Musia byť splnené požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu z článku 2.02 odsek 2. 

Článok 5.03 

Skúšobný postup 

1. Skúšobné pole zobrazené v dodatku 2 k skúšaniu radarového vybavenia je usporiadané na 
pokojnej vodnej hladine s dĺžkou najmenej 1,5 km a šírkou 0,3 km alebo na teréne s 
ekvivalentnými odrazovými vlastnosťami. 

2. Štandardným reflektorom je radarový reflektor, ktorý má pri vlnovej dĺžke 3,2 cm 
ekvivalentný radarový priemer 10 m2. 
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Ekvivalentný radarový priemer (sigma) trojosového radarového reflektora 
s trojuholníkovými plochami pre frekvenciu 9 GHz (3,2 cm) sa vypočíta podľa tohto 
vzorca: 

  

 2

4

0,0323
aπ4σ

⋅
⋅⋅

=  

a = dĺžka okraja v m 

Pri štandardnom reflektore s trojuholníkovými plochami dĺžka hrany a = 0,222 m.  

Rozmery reflektorov použité na odskúšanie rozsahu a diskriminácie pri vlnovej dĺžke 
3,2 cm sa použijú aj vtedy, ak skúšané radarové vybavenie má vlnovú dĺžku inú ako 
3,2 cm.  

3. Štandardné reflektory sa nastavia do vzdialeností 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 
800 m, 1170 m, 1185 m a 1200 m od polohy antény. 

Vedľa štandardného reflektoru vo vzdialenosti 85 m sa po oboch stranách rozostavia 
štandardné reflektory vo vzdialenosti 5 m v pravom uhle k zameriavacej línii.  

Vedľa štandardného reflektoru vo vzdialenosti 300 m sa rozostaví reflektor s 
ekvivalentným radarovým priemerom 300 m2 vo vzdialenosti 18 m v pravom uhle k 
zameriavacej línii.  

Ďalšie reflektory s ekvivalentným radarovým priemerom 1 m2 a 1000 m2 sa rozostavia vo 
vzájomnom azimutovom uhle najmenej 15 stupňov v rovnakej vzdialenosti 300 m od 
antény.  

Vedľa štandardného reflektoru vo vzdialenosti 1 200 m sa po oboch stranách rozostavia 
štandardné reflektory a reflektor s radarovým priemerom 1 m2 vo vzdialenosti 30 m v 
pravom uhle k zameriavacej línii.  
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4. Radarové vybavenie sa nastaví na najlepšiu kvalitu obrazu. Hlasitosť sa musí nastaviť tak, 
aby šum nebol videný v oblasti priamo za prevádzkovým rozsahom regulácie proti rušeniu.  

Regulácia potlačenia rušenia morom (STC) sa nastaví na minimum, pričom regulácia 
potlačenia rušenia dažďom (FTC) sa vypne. 

Počas trvania skúšky a pri určenej výške antény zostanú nezmenené všetky ovládacie 
prvky, ktoré majú vplyv na kvalitu obrazu, aby sa mohli správne nastaviť.   

5. Anténa sa nastaví do akejkoľvek požadovanej výšky od 5 do 10 m nad hladinu vody alebo 
povrch zeme. Reflektory sú nastavené v takej výške nad hladinou vody alebo povrchom 
zeme, aby ich účinný radarový návrat zodpovedal hodnote uvedenej v odseku 2.  

6. Všetky reflektory nastavené vo zvolenom rozsahu sa vo vzdialenosti 1 200 m vrátane 
zobrazujú na obrazovke súčasne ako samostatné ciele bez ohľadu na azimutovú polohu 
skúšobného poľa vzhľadom na rysku.  

Signály z radarových majákov opísaných v článku 3.11 sú jasne zobrazené. 

Všetky požiadavky uvedené v týchto ustanoveniach sú splnené pri každej výške antény v 
rozmedzí od 5 do 10 m, pričom sú povolené jedine nevyhnutné úpravy ovládacích prvkov.   
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Článok 5.04 

Merania antény 

Vlastnosti antény sa merajú v súlade s publikáciou IEC 936 „Lodný radar“. 

 

Dodatok 

Uhlové rozlíšenie v rozsahoch do 1 200 m vrátane  

 

Dodatok 

Skúšobné pole pre stanovenie rozlíšenia radarového vybavenia 
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Časť IV 

Minimálne požiadavky  
a skúšobné podmienky pre zátačkomery  

používané v plavidlách na vnútrozemských  
vodných cestách 

 

Kapitola 1 : Všeobecne 
Článok 1.01 Predmet 
Článok 1.02 Účel zátačkomera 
Článok 1.03 Schvaľovacie skúšky 
Článok 1.04 Žiadosť o schvaľovacie skúšky  
Článok 1.05 Typové schválenie 
Článok 1.06 Označenie vybavenia a číslo schválenia 
Článok 1.07 Vyhlásenie výrobcu 
Článok 1.08 Zmeny schváleného vybavenia 
Kapitola 2 : Všeobecné minimálne požiadavky na zátačkomery 
Článok 2.01 Konštrukcia, prevedenie 
Článok 2.02 Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 
Článok 2.03 Prevádzka 
Článok 2.04 Návod na prevádzku 
Článok 2.05 Inštalácia a prevádzkové skúšky 
Kapitola 3 : Minimálne prevádzkové požiadavky na zátačkomery 
Článok 3.01 Prevádzková pripravenosť zátačkomera 
Článok 3.02 Zobrazenie vybočenia 
Článok 3.03 Merné rozsahy 
Článok 3.04 Presnosť zobrazeného vybočenia 
Článok 3.05 Citlivosť 
Článok 3.06 Monitorovanie prevádzky 
Článok 3.07 Necitlivosť na bežné pohyby plavidla 
Článok 3.08 Necitlivosť na magnetické polia 
Článok 3.09 Pomocné indikátory 
Kapitola 4 : Minimálne technické požiadavky na zátačkomery 
Článok 4.01 Prevádzka 
Článok 4.02 Tlmiace zariadenia 
Článok 4.03 Pripojenie dodatočného vybavenia 
Kapitola 5 : Skúšobné podmienky a postupy pre zátačkomery 
Článok 5.01 Bezpečnosť, povolené zaťaženie a rozptyl interferencie 
Článok 5.02 Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 
Článok 5.03 Skúšobný postup 
Dodatok Maximálne tolerancie pre chyby v zobrazovaní zátačkomerov 
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Kapitola 1 

VŠEOBECNE 

Článok 1.01 

Predmet 

Tieto ustanovenia určujú minimálne technické a prevádzkové požiadavky pre zátačkomery 
používané pri navigácii na vnútrozemských vodných cestách, ako aj podmienky skúšania zhody s 
týmito minimálnymi požiadavkami.    

Článok 1.02 

Účel zátačkomera 

Zátačkomer je určený na umožnenie radarovej navigácie a na meranie a zobrazovanie vybočenia 
plavidla vľavo alebo vpravo. 

Článok 1.03 

Schvaľovacie skúšky 

Zátačkomery sa nesmú inštalovať na palubu plavidiel, kým sa pomocou typovej skúšky nepotvrdí, 
že spĺňajú minimálne požiadavky určené v týchto ustanoveniach.   

Článok 1.04 

Žiadosť o schvaľovacie skúšky  

1. Žiadosti o typovú skúšku zátačkomera sa predkladajú príslušnému skúšobnému orgánu 
v niektorom z členských štátov.  

Výbor je informovaný o príslušných skúšobných orgánoch. 
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2. Každú žiadosť sprevádzajú tieto dokumenty: 

a. dve kópie podrobného technického opisu,  

b. dva kompletné súbory inštalačnej a servisnej dokumentácie, 

c. dve kópie príručky pre operátora. 

3. Žiadateľ pomocou skúšok potvrdí alebo dá potvrdiť, že radarové vybavenie spĺňa 
minimálne požiadavky týchto ustanovení.   

Výsledky skúšky a správy o meraní sa priložia k žiadosti. 

Príslušný skúšajúci orgán si ponechá tieto dokumenty a informácie získané počas skúšania.  

4. Pre účely schvaľovacích skúšok pojem „žiadateľ“ označuje každú právnickú alebo fyzickú 
osobu, v ktorej mene, pod jej obchodnou značkou alebo inou formou označenia sa vyrába 
alebo uvádza na trh vybavenie predkladané na odskúšanie.   

Článok 1.05 

Typové schválenie 

1. Ak vybavenie vyhovie typovej skúške, príslušný skúšajúci orgán vydá osvedčenie o zhode. 

Ak vybavenie nesplní minimálne požiadavky, žiadateľ bude písomne informovaný o 
dôvodoch zamietnutia. 

Schválenie vydáva príslušný orgán. 

Príslušný orgán informuje výbor ustanovený v článku 19 smernice o vybavení, ktoré 
schválil. 
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2. Každý skúšobný orgán má právo kedykoľvek vybrať vybavenie z výrobného radu na 
kontrolu.  

Ak sa touto kontrolou odhalia nedostatky vo vybavení, typové schválenie sa pozastaví. 

Typové schválenie pozastaví orgán, ktorý ho vydal.   

3. Typové schválenie platí po dobu 10 rokov a na požiadanie sa môže obnoviť.   

Článok 1.06 

Označenie vybavenia a číslo schválenia 

1. Každá súčasť vybavenia je nezničiteľne označená menom výrobcu, obchodným označením 
vybavenia, typom vybavenia a výrobným číslom.  

2. Číslo schválenia pridelené príslušným orgánom sa nezničiteľne pripevní na riadiacu 
jednotku tak, aby zostalo zreteľne viditeľné aj po nainštalovaní vybavenia.  

Zloženie čísla schválenia: 

e-NN-NNN 

(e = Európska únia 

NN = kód krajiny schválenia, kde 

1  = Nemecko 18 = Dánsko 

 2  = Francúzsko 20 = Poľsko 

 3  = Taliansko 21 = Portugalsko 

 4  = Holandsko 23 = Grécko 

 5  = Švédsko 24  = Írsko 

 6  = Belgicko 26  = Slovinsko 

7         = Maďarsko 27  = Slovensko 

8  = Česká republika 29  = Estónsko 

9  = Španielsko 32  = Lotyšsko 

11  = Spojené kráľovstvo 36  = Litva 

12  = Rakúsko 49  = Cyprus 
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13 = Luxembursko 50  = Malta 

17 = Fínsko  

 

NNN = trojciferné číslo, ktoré určí príslušný orgán.) 

3. Číslo schválenia sa používa jedine v spojitosti so súvisiacim schválením. 

Za vyhotovenie a pripevnenie čísla schválenia je zodpovedný žiadateľ. 

4. O pridelenom čísle schválenia príslušný orgán okamžite informuje výbor. 
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Článok 1.07 

Vyhlásenie výrobcu 

Ku každej jednotke vybavenia je priložené vyhlásenie výrobcu o tom, že jednotka spĺňa 
prevládajúce minimálne požiadavky a že je v každom smere identická s vybavením predloženým na 
odskúšanie.   

 

Článok 1.08 

Zmeny schváleného vybavenia 

1. Všetky zmeny už schváleného vybavenia vedú k pozastaveniu typového schválenia.  

Pri všetkých plánovaných zmenách sa príslušnému skúšajúcemu orgánu písomne zašlú 
podrobnosti. 

2. Príslušný skúšobný orgán rozhodne o tom, či schválenie stále platí alebo či je potrebná 
kontrola alebo nová typová skúška. Ak sa udelí nové schválenie, pridelí sa aj nové číslo 
schválenia. 
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Kapitola 2 

Všeobecné minimálne požiadavky na zátačkomery 

Článok 2.01 

Konštrukcia, prevedenie 

1. Zátačkomery sú vhodné na prevádzku na palube plavidiel pre vnútrozemské vodné cesty. 

2. Konštrukcia a prevedenie vybavenia je z mechanického aj elektrického hľadiska v súlade s 
najnovším stavom techniky. 

3. V prípade neexistencie osobitného ustanovenia v prílohe II tejto smernice alebo v týchto 
ustanoveniach, sa na pohon, bezpečnosť, vzájomné interferencie palubného vybavenia, 
bezpečnú vzdialenosť kompasu, odolnosť voči poveternostným vplyvom, mechanickú 
pevnosť, vplyvy prostredia, počuteľné emisie hluku a značenie vybavenia vzťahujú 
požiadavky a skúšobné metódy obsiahnuté v publikácii IEC 945 „Všeobecné požiadavky 
na námorné navigačné vybavenie“. 

Vybavenie okrem toho spĺňa všetky požiadavky týchto ustanovení pre okolité teploty na 
úrovni 0 °C až 40 °C.  

Článok 2.02 

Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 

1. Rušivé vyžarovanie 

Pri frekvenčnom rozsahu 30 až 2000 MHz intenzita poľa rušivého vyžarovania neprekročí 
hodnotu 500 µV/m. 

Pri frekvenčnom rozsahu 156 až 165 MHz, 450 až 470 MHz a 1,53 až 1,544 GHz intenzita 
poľa rušivého vyžarovania neprekročí hodnotu 15 µV/m. Tieto hodnoty intenzity poľa 
platia pri skúšobnej vzdialenosti 3 metre od skúšaného vybavenia. 



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 99 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

2. Elektromagnetická kompatibilita 

Vybavenie spĺňa minimálne požiadavky pri intenzite elektromagnetického poľa do 15 V/m 
v bezprostrednej blízkosti skúšaného zariadenia vo frekvenčnom rozsahu 30 až 2000 MHz.  

Článok 2.03 

Prevádzka 

1. Vybavenie nemá viac ovládacích prvkov, ako je potrebné pre jeho správnu prevádzku.  

Prevedenie, značenie a manipulácia s ovládacími prvkami umožňuje jednoduchú, 
jednoznačnú a rýchlu prevádzku. Sú usporiadané tak, aby čo najviac zabraňovali 
prevádzkovým chybám. 

Ovládacie prvky nepotrebné na bežnú prevádzku nie sú priamo dostupné. 

2. Všetky ovládacie prvky a indikátory sú vybavené symbolmi alebo označeniami 
v anglickom jazyku. Symboly vyhovujú požiadavkám uvedeným v publikácii IEC č. 417.  

Všetky znaky a čísla majú výšku najmenej 4 mm. Ak je z technických príčin možné 
preukázať, že číslice a znaky s výškou 4 mm nie sú možné, a ak sú pre účely prevádzky 
prijateľné aj menšie číslice a písmená, povoľuje sa zmenšenie na 3 mm. 

3. Vybavenie je navrhnuté tak, aby prevádzkové chyby nemohli spôsobiť jeho poruchu. 

4. Každá funkcia prevyšujúca minimálne požiadavky, ako napríklad zariadenia na pripojenie 
iného vybavenia, je zabezpečená tak, aby vybavenie za všetkých podmienok spĺňalo 
minimálne požiadavky.  



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 100 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

Článok 2.04 

Návod na prevádzku 

S každou jednotkou sa dodáva podrobná príručka pre operátora. K dispozícii je v holandčine, 
angličtine, francúzštine a nemčine a obsahuje tieto informácie: 

a) aktivácia a prevádzka, 

b) návod na údržbu a servis, 

c) všeobecné bezpečnostné pokyny. 

 

Článok 2.05 

Inštalácia a prevádzkové skúšky 

1. Inštalácia, výmena a prevádzkové skúšky sú v súlade s časťou V. 

2. Smer inštalácie vzhľadom na líniu kýlu je uvedený na snímacej jednotke zátačkomera. K 
dispozícii je návod na inštaláciu, aby sa zabezpečila maximálna necitlivosť na ostatné 
bežné pohyby plavidla. 
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Kapitola 3 

Minimálne prevádzkové požiadavky na zátačkomery 

Článok 3.01 

Prevádzková pripravenosť zátačkomera 

1. Zátačkomer je od štartu za studena plne prevádzkyschopný do štyroch minút a funguje 
v rámci požadovaných tolerancií presnosti.   

2. Zapnutie zátačkomera indikuje výstražný signál. Zátačkomer je možné sledovať a 
prevádzkovať súbežne. 

3. Bezšnúrové prvky diaľkového ovládania nie sú povolené. 

Článok 3.02 

Zobrazenie vybočenia 

1. Miera vybočenia sa zobrazuje na lineárnej odstupňovanej stupnici s bodom nula 
umiestneným v strede. Smer a rozsah vybočenia sa dá odčítať s potrebnou presnosťou. 
Povolené sú ručičkové ukazovatele a stĺpcové grafy. 

2. Stupnica ukazovateľa má dĺžku najmenej 20 cm a môže byť kruhová alebo obdĺžniková. 

Obdĺžnikové stupnice sú usporiadané iba horizontálne. 

3. Jedine digitálne ukazovatele nie sú povolené. 

 



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 102 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

Článok 3.03 

Merné rozsahy 

Zátačkomery môžu byť vybavené jedným alebo niekoľkými mernými rozsahmi. Odporúčajú sa 
tieto merné rozsahy: 

30°/minúta, 

60°/minúta, 

90°/minúta, 

180°/minúta, 

300°/minúta. 

Článok 3.04 

Presnosť zobrazeného vybočenia 

Zobrazovaná miera vybočenia sa nelíši o viac ako 2 % od merateľnej maximálnej hodnoty alebo 
o viac ako 10 % od skutočnej hodnoty podľa toho, ktorá je väčšia (pozri dodatok). 

Článok 3.05 

Citlivosť 

Prevádzkový prah je menší alebo sa rovná zmene uhlovej rýchlosti zodpovedajúcej 1 % zobrazenej 

hodnoty. 



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 103 
PRÍLOHA IX DG C III SK 

Článok 3.06 

Monitorovanie prevádzky 

1. Ak zátačkomer nefunguje v rámci požadovaného rozsahu presnosti, uvedie sa to. 

2. Ak sa používa gyroskop, ukazovateľ zobrazuje každý kritický pokles rýchlosti otáčania 
gyroskopu. Kritický pokles rýchlosti otáčania gyroskopu je taký, ktorý vedie k zníženiu 
presnosti o 10 %. 

Článok 3.07 

Necitlivosť na bežné pohyby plavidla 

1. Kývanie plavidla v miere do 10 ° v rýchlosti max. 4 ° za sekundu nevedie k chybám 
merania presahujúcim predpísané tolerancie.  

2. Nárazy, ako napríklad nárazy vyskytujúce sa pri kotvení, nevedú k chybám merania 
presahujúcim predpísané tolerancie. 

Článok 3.08 

Necitlivosť na magnetické polia 

Zátačkomer je necitlivý voči magnetickým poliam, ktoré sa obvykle vyskytujú na palube plavidla.  

Článok 3.09 

Pomocné indikátory 

Pomocné indikátory spĺňajú všetky požiadavky platné pre zátačkomery. 
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Kapitola 4 

Minimálne technické požiadavky na zátačkomery 

Článok 4.01 

Prevádzka 

1. Všetky ovládacie prvky sú usporiadané tak, aby sa počas ich prevádzky nezakrývalo 
žiadne zobrazenie a aby nebola narušená navigácia radarom. 

2. Všetky ovládacie prvky a indikátory sú vybavené neoslňujúcim svetelným zdrojom 
vhodným pre všetky podmienky osvetlenia okolia, ktorý sa dá pomocou samostatného 
ovládača nastaviť až na nulu. 

3. Nastavenie ovládacích prvkov je také, aby pohyb doprava alebo hore vyvolal kladný 
účinok na premennú a pohyb doľava alebo nadol vyvolal záporný účinok.  

4. Ak sa používajú tlačidlá, dajú sa nájsť a prevádzkovať pomocou hmatu. Majú aj zreteľne 
vnímateľné kontaktné uvoľnenie.  

Článok 4.02 

Tlmiace zariadenia 

1. Snímací systém je utlmený pre kritické hodnoty. Konštanta útlmu (63 % limitnej hodnoty) 
nepresahuje 0,4 sekúnd. 

2. Ukazovateľ je utlmený pre kritické hodnoty.  

Ovládacie prvky na zvýšenie tlmenia sú povolené. 

Konštanta tlmenia za žiadnych okolností nepresiahne päť sekúnd.   
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Článok 4.03 

Pripojenie dodatočného vybavenia 

1. Ak sa zátačkomer dá pripojiť k pomocným indikátorom alebo podobnému vybaveniu, 
zobrazenie vybočenia zostane použiteľné ako elektrický signál. 

Miera vybočenia sa zobrazuje i naďalej s galvanickou uzemnenou izoláciou a 
ekvivalentom analógového napätia 20 mV/stupeň ± 5% a maximálnym vnútorným 
odporom 100 ohmov.  

Pri otáčaní na pravobok je polarita kladná a pri otáčaní na ľavobok záporná. 

Prevádzkový prah nepresahuje hodnotu 0,3°/minúta. 

Nulová chyba nepresiahne hodnotu 1°/minúta pri teplotách od 0 °C do 40 °C. 

Ak je zátačkomer zapnutý a snímač nie je vystavený vplyvom pohybu, rušivé napätie vo 
výstupnom signáli meranom s dolnopriepustným filtrom s pásmom prepustenia 10 Hz 
nepresiahne 10 mV.     

Signál o vybočení sa prijme bez dodatočného utlmenia mimo limitov spomínaných 
v článku 4.02 odsek 1.  

2. Je zabezpečený externý výstražný spínač. Spínač je nainštalovaný ako odpájací spínač s 
galvanickou izoláciou pre zátačkomer. 

Externá výstraha sa spustí zatvorením kontaktov: 

a. ak sa zátačkomer odpojí alebo 

a. ak zátačkomer nie je v prevádzke alebo 

c. ak prevádzkové riadenie zareagovalo po nadbytočnej chybe (článok 3.06). 
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Kapitola 5 

Skúšobné podmienky a postupy pre zátačkomery 

Článok 5.01 

Bezpečnosť, povolené zaťaženie a rozptyl interferencie 

Pohon, bezpečnosť, vzájomná interferencia palubného vybavenia, bezpečná vzdialenosť kompasu, 
odolnosť voči poveternostným vplyvom, mechanická pevnosť, dosahy na životné prostredie a 
emisie počuteľného hluku sa odskúšajú v súlade s publikáciou IEC 945 „Všeobecné požiadavky na 
námorné navigačné vybavenie“. 

Článok 5.02 

Rušivé vyžarovanie a elektromagnetická kompatibilita 

1. Rušivé vyžarovanie sa meria v súlade s publikáciou IEC 945 „Interferencie námorného 
navigačného vybavenia“ vo frekvenčnom rozsahu 30 až 2 000 MHz. 

Musia byť splnené požiadavky článku 2.02 odsek 1. 

2. Musia byť splnené požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu z článku 2.02 odsek 2. 

Článok 5.03 

Skúšobný postup 

1. Zátačkomery sa uvedú do prevádzky a odskúšajú za menovitých a hraničných podmienok. 
V tejto súvislosti sa odskúša prevádzkové napätie a okolitá teplota až po predpísanú 
limitnú hodnotu. 
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Rádiové vysielače v blízkosti zátačkomerov sa okrem toho nastavia maximálne magnetické 
polia.  

2. Za podmienok opísaných v odseku 1 vyššie zostanú chyby zátačkomera v rámci tolerancií 
uvedených v dodatku.  

Musia byť splnené všetky ostatné požiadavky. 
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Dodatok 

Maximálne tolerancie chýb v údajoch zátačkomerov 

 

 Relative Anzeige der 
Wendegeschwindigkeit in Prozent 
vom Bereichsendwert 

Pomerný údaj zátačkomerov v 
percentách limitných hodnôt 

Pomerný rozdiel zobrazenej 
hodnoty v percentách meranej 
hodnoty 
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Časť V 

Požiadavky na inštaláciu a výkonové skúšky  
radarového vybavenia a zátačkomerov  

používaných v plavidlách  
na vnútrozemských vodných cestách   

Obsah 

Článok 1 Predmet 

Článok 2 Schválenie vybavenia 

Článok 3 Schválené špecializované firmy 

Článok 4 Požiadavky na sieťový pohon na palube  

Článok 5 Inštalácia radarovej antény 

Článok 6 Inštalácia displejovej jednotky a riadiacej jednotky 

Článok 7 Inštalácia zátačkomera 

Článok 8 Inštalácia pozičného snímača 

Článok 9      Inštalačné a výkonové skúšky 

Článok 10 Osvedčenie inštalácie a výkonu 

Dodatok 

 Vzor osvedčenia inštalácie a výkonu radarového vybavenia a 
zátačkomerov 
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Článok 1 

Predmet 

Účelom týchto požiadaviek je zabezpečiť, aby v záujme bezpečnosti a správnej radarovej navigácie 
na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve boli navigačné radarové vybavenie a 
zátačkomery nainštalované v súlade s optimálnymi technickými a ergonomickými štandardmi a aby 
po ich nainštalovaní nasledovalo odskúšanie výkonu. Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, 
ktoré možno použiť v navigačnom režime, sa v zmysle týchto ustanovení považuje za navigačné 
radarové vybavenie. 

Článok 2 

Schválenie vybavenia 

Pre účely radarovej navigácie na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve sa na inštaláciu 
povolí jedine vybavenie schválené podľa platných ustanovení tejto smernice alebo Ústrednej 
komisie pre plavbu na Rýne a označené číslom schválenia.   

Článok 3 

Schválené špecializované firmy 

1. Inštaláciu, výmenu, opravy a údržbu radarového vybavenia a zátačkomerov vykonávajú 
jedine špecializované firmy schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 1.  

2. Príslušný orgán môže udeliť schválenie na obmedzenú dobu a môže ho aj kedykoľvek 
pozastaviť, ak už nie sú splnené podmienky článku 1.  

3. Príslušný orgán okamžite informuje výbor o špecializovaných firmách, ktoré schválil. 
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Článok 4 

Požiadavky na sieťový pohon na palube  

Všetky sieťové napájacie vedenia radarového vybavenia a zátačkomerov majú vlastné bezpečnostné 
zariadenia a sú zabezpečené pred zlyhaním, ak je to možné.  

Článok 5 

Inštalácia radarovej antény 

1. Radarová anténa je nainštalovaná čo najbližšie ku línii z provy ku korme. V blízkosti 
antény nie sú žiadne prekážky spôsobujúce nepravé ozveny alebo nežiaduce tiene. 
V prípade potreby sa anténa namontuje na provovú nástavbu. Upevnenie a pripojenie 
radarovej antény do jej prevádzkovej polohy je dostatočne stabilné, aby umožňovalo výkon 
radaru v rámci požadovaných limitov presnosti.   

2. Po korekcii uhlovej chyby v upevnení a zapnutí vybavenia nie je rozdiel medzi ryskou a 
líniou z provy na kormu väčší ako 1 stupeň.    

Článok 6 

Inštalácia displejovej jednotky a riadiacej jednotky 

1. Displejová jednotka a riadiaca jednotka sa inštalujú do kormidlovne tak, aby vyhodnotenie 
radarového obrazu a prevádzka vybavenia nepredstavovali žiadne nebezpečenstvo. 
Azimutová orientácia radarového obrazu je v súlade s bežnou situáciou okolia. Svorky a 
nastaviteľné konzoly sú také, aby sa dali zaistiť v akejkoľvek polohe bez vibrácií.  

2. Počas navigácie podľa radaru sa v smere operátora radaru neodráža umelé osvetlenie. 
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3. Ak riadiaca jednotka nie je súčasťou displejovej jednoty, nachádza sa v kryte do 1 metra 
od displejovej jednotky. Bezšnúrové prvky diaľkového ovládania nie sú povolené. 

4. Ak sú nainštalované pomocné indikátory, spĺňajú požiadavky týkajúce sa navigačného 
radarového vybavenia. 

Článok 7 

Inštalácia zátačkomera 

1. Snímací systém je nainštalovaný čo najbližšie k stredu lode, horizontálne a v zarovnaní 
podľa línie z provy ku korme. Miesto inštalácie je čo najviac pozbavené vibrácií a podlieha 
iba miernym zmenám teploty. Jednotka zátačkomera je nainštalovaná nad radarovým 
displejom, ak je to možné. 

2. Ak sú nainštalované pomocné indikátory, spĺňajú požiadavky týkajúce sa zátačkomerov. 

 

Článok 8 

Inštalácia pozičného snímača 

Pozičný snímač (napr. anténa DGPS) musí byť nainštalovaný tak, aby bolo zabezpečené, že funguje 
s čo najvyšším stupňom presnosti a nadstavby a vysielacie zariadenia na palube lode nemajú na 
neho nepriaznivý vplyv.  
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Článok 9 

Inštalačné a výkonové skúšky 

Pred prvým zapnutím vybavenia po inštalácii alebo pri obnovení či predĺžení osvedčenia 
a prehliadke lode (s výnimkou článku 2.09 odsek 2 prílohy II k tejto smernici), ako aj po každej 
zmene, ktorá môže ovplyvniť prevádzkové podmienky vybavenia, príslušný orgán alebo firma s 
povolením podľa článku 3 vykoná inštalačnú a výkonovú skúšku. Pre tento účel sú splnené tieto 
podmienky:       

a. sieťový pohon má samostatné bezpečnostné zariadenie, 

b. prevádzkové napätie je v rámci tolerancie (článok 2.01 časti III),   

c. káble a ich inštalácia spĺňajú ustanovenia prílohy II k tejto smernici a v prípade potreby aj 
predpisov ADNR,  

d. počet otáčok antény dosahuje minimálne 24 za minútu, 

e. v blízkosti antény nie je žiadna prekážka narušujúca navigáciu, 

f. bezpečnostný spínač antény je v dobrom pracovnom stave, 

g. usporiadanie displejových jednotiek, zátačkomerov a riadiacich jednotiek je ergonomické a 
vyhovujúce pre používateľa,   

h. ryska radarového vybavenia sa neodchyľuje od línie z provy lode na kormu o viac ako 1 
stupeň, 

i. presnosť rozsahu a azimutové zobrazenia spĺňajú požiadavky (merania pomocou známych 
cieľov),  

k. linearita v krátkych rozsahoch je správna (tlačenie a ťahanie),  

l. zobrazený minimálny rozsah je 15 metrov alebo menší, 

m. stred obrazu je viditeľný a jeho priemer neprevyšuje 1 mm, 
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n. nevyskytujú sa nepravé ozveny a nežiaduce tiene na ryske alebo nenarušujú bezpečnosť 
navigácie, 

o. zariadenia na potlačenie rušenia morom a rušenia dažďom (predvolene STC a FTC) a 
pridružené ovládacie prvky fungujú správne,  

p. úprava hlasitosti je v dobrom pracovnom stave, 

q. zameranie a rozlíšenie obrazu sú správne, 

r. smer otáčania plavidla je rovnaký, ako sa zobrazuje na zátačkomeri, a poloha nula priamo 
vpred je správna,  

s. radarové vybavenie nie je citlivé na prenosy z rádiového vybavenia lode alebo na 
interferencie z iných palubných zdrojov,   

t. radarové vybavenie alebo zátačkomer nereagujú vzájomne s inými zariadeniami na palube. 

Okrem toho v prípade zariadenia vnútrozemského systému ECDIS: 

u. štatistická pozičná chyba s vplyvom na graf nepresahuje 2 m, 

v. štatistická chyba fázového uhla s vplyvom na graf nepresahuje 1 stupeň. 

 

Článok 10 

Osvedčenie inštalácie a výkonu 

Po úspešnom ukončení skúšky v súlade s článkom 8 príslušný orgán alebo schválená firma vydá 
osvedčenie na základe vzoru v dodatku. Toto osvedčenie je trvalo prechovávané na palube. 

Ak skúšobné podmienky neboli splnené, zostaví sa zoznam nedostatkov. Schválená firma pozastaví 
každé existujúce osvedčenie a odošle ho príslušnému orgánu.  
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Dodatok 

Vzor osvedčenia inštalácie a výkonu  

radarového vybavenia a zátačkomerov 

Typ/názov plavidla:  

Úradné registračné číslo plavidla:  

Vlastník plavidla 

Meno:  

Adresa:  

Telefón:  

Radarové prístroje Počet  

Poradové číslo Označenie Typ Číslo schválenia Výrobné číslo 

Zátačkomery Počet  

Poradové číslo Označenie Typ Číslo schválenia Výrobné číslo 

Týmto sa potvrdzuje, že radarové vybavenie a zátačkomery vyššie uvedeného plavidla vyhovujú 
požiadavkám na odskúšanie inštalácie a výkonu radarového vybavenia a zátačkomerov 
používaných v plavidlách na vnútrozemských vodných cestách.   

Schválená firma 

Názov:  

Adresa:  

Telefón: 

Pečiatka Miesto Dátum  

Podpis 

Schvaľujúci orgán 

Názov:  

Adresa:  

Telefón:  
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Časť VI 

Vzor ZOZNAMU SKÚŠOBNÍ, SCHVÁLENÉHO VYBAVENIA a 
SCHVÁLENÝCH INŠTALAČNÝCH FIRIEM 

ako je ustanovený v časti IV a V.    

 

 

A. PRÍSLUŠNÉ SKÚŠOBNÉ ORGÁNY  

podľa 

článku 1.04 ods. 1 časti I 
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B. SCHVÁLENÉ RADAROVÉ VYBAVENIE 

podľa článku 1.06 ods. 4 časti IV 

 

Č. Typ  Výrobca  Vlastník Dátum a krajina schválenia  Schválenie č. Dok. č 

       

       

       

       

       

       

       





 

 
13274/1/05 REV 1 ib 118 
PRÍLOHA IX DG C III  SK 

C. SCHVÁLENÉ ZÁTAČKOMERY 

podľa 

článku 1.06 ods. 4 časti IV 

 

 Č.  Typ  Výrobca  Vlastník  Dátum a krajina schválenia  Číslo schválenia Dok. č 
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D. ŠPECIALIZOVANÉ FIRMY  

SCHVÁLENÉ NA INŠTALÁCIU ALEBO VÝMENU RADAROVÉHO VYBAVENIA A 

ZÁTAČKOMEROV 

podľa 

článku 3 časti V 

Pozn. Písmená v stĺpci 4 sú odkazom na označenie v stĺpci 1 v diele B (radarové vybavenie) a C 
(zátačkomery) vyššie. 

 Firma Adresa Schválené typy vybavenia uvedené v stĺpci 
1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
    

 





 
 
 

 
13274/1/05 REV 1 ADD 1  ib 1 
 DG C III   SK 

 

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 23. februára 2006 
 

Medziinštitucionálny spis: 
1997/0335 (COD)  

13274/1/05 
REV 1 ADD 1 
 
 
 

  

TRANS  203 
MAR 146 
CODEC 876 
 

 
ODÔVODNENÉ STANOVISKO RADY 
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I. Úvod 

 

Komisia v decembri 1997 predložila návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

č. 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá 

vnútrozemskej plavby. Účelom návrhu je zosúladiť technické požiadavky Spoločenstva 

týkajúce sa rozšírených noriem, ktorými sa riadi plavba na Rýne, s cieľom zaviesť jednotný 

systém pre celú sieť európskych vodných ciest. 

Európsky parlament prijal niekoľko zmien a doplnení v prvom čítaní 20. októbra 1998. 

Právny základ sa po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy 1. mája 1999 zmenil a pre 

odvetvie dopravy zaviedol spolurozhodovací postup. Európsky parlament 16. septembra 1999 

potvrdil svoje stanovisko prijaté v prvom čítaní.  

Komisia na základe tohto vývoja v júli 2000 predložila zmenený a doplnený návrh 

pozostávajúci z častí pôvodného návrhu, v ktorých sa v dôsledku zmien a doplnení 

Európskeho parlamentu vykonali zmeny. 

Práca na tomto návrhu sa v orgánoch Rady na dlhú dobu zastavila z dôvodu prijatia možnosti 

vydávať osvedčenia Spoločenstva plavidlám pre plavbu na Rýne.  Keďže táto možnosť bola 

predtým podľa pravidiel stanovených Ústrednou komisiou pre plavbu na Rýne („CCNR“) 

vylúčená, situácia sa zmenila, keď CCNR 27. novembra 2002 prijala zmenu Mannheimského 

zákona (dodatkový protokol 7), ktorou sa stanovil právny základ pre plavbu na Rýne s 

osvedčeniami, ktoré vydali iné orgány než CCNR, napríklad Európske spoločenstvo. Zmena 

nadobudla účinnosť 1. decembra 2004 po ratifikácii tohto dodatkového protokolu piatimi 

zmluvnými štátmi CCNR. 
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Na základe tohto vývoja bolo možné obnoviť preskúmanie znenia a 10. decembra 2004 Rada 

dospela k čiastočnej politickej dohode týkajúcej sa operatívnej časti návrhu smernice. Orgány 

Rady boli o niekoľko mesiacov taktiež schopné dosiahnuť dohodu o znení príloh.  

 

Po tom, ako právnici lingvisti celé znenie zrevidovali, prijala Rada 23. februára 2006 svoju 

spoločnú pozíciu. Rada pri prijímaní spoločnej pozície zohľadnila stanovisko Európskeho 

parlamentu z prvého čítania. 

 

 Rada taktiež vzala do úvahy stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru. 

 

 

II. Analýza spoločnej pozície 

 

Rada súhlasila s hlavnými zásadami návrhu Komisie. V niektorých bodoch však rozhodla o 

úprave znenia, a to najmä preto, aby dosiahla jeho jasnosť, zjednodušenie a zrozumiteľnosť. 

 

Najdôležitejšia zmena sa týka článku 3 o „povinnosti mať osvedčenie“.  Znenie tohto článku, 

ktoré zabezpečuje rovnocennosť osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu s 

osvedčeniami vydanými CCNR, je výsledkom prípravných rokovaní (?) medzi Komisiou a 

členskými štátmi CCNR.  Tento článok predstavuje základný kameň smernice a zabezpečuje, 

aby osvedčenia vydané podľa smernice Rady poskytovali rovnocenné právo na plavbu na 

Rýne ako osvedčenia vydané CCNR.  

 

Článok 5 o „dodatočných alebo znížených požiadavkách pre niektoré zóny“ sa zmenil a teraz 

obsahuje vyjadrenie niektorých členské štátov, ktoré si želajú, aby nemuseli uplatňovať 

prechodné ustanovenia uvedené v kapitole 24a prílohy II v tých prípadoch, ak by ich 

uplatňovanie viedlo k zníženiu úrovne existujúcich národných bezpečnostných noriem.  
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V článku 27 o „adresátoch“ sa znenie zmenilo a ustanovuje, že smernica je určená len tým 13 

členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1.  

 

Na základe technického pokroku a vývoja, ktorý vyplynul z práce iných medzinárodných 

organizácií, najmä CCNR, sa objemné prílohy celé prepracovali v skupine odborníkov vrátane 

odborníkov zo Spoločenstva, jeho členských štátov, ako aj odborníkov z CCNR a jeho 

členských štátov. V rámci tohto postupu sa do znenia vložili tri nové prílohy – teraz sú 

očíslované ako 7, 8 a 9.  

 

 

III. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu 

 

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu akceptovala všetky pozmeňujúce a 

doplňujúce návrhy, ktoré prijal Európsky parlament v prvom čítaní; pozri dôvodovú správu k 

tomuto zmenenému a doplnenému návrhu, strana 2 a 3. 

 

Rada, ktorá vykonala svoju prácu na základe zmeneného a doplneného návrhu Komisie, 

postupovala v úplnom súlade so smerovaním Komisie a v súvislosti s pozmeňujúcimi a 

doplňujúcimi návrhmi Európskeho parlamentu zaujala rovnaký pozitívny postoj, ako 

Komisia.  

  

 

IV. Záver 

 

Rada sa domnieva, že znenie jej spoločnej pozície je primerané a vyvážené. Pokiaľ ide o 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Európskym parlamentom v prvom čítaní 

konštatuje, že tieto návrhy sa s malými úpravami prijali v celom rozsahu. Rada sa preto 

domnieva, že znenie jej spoločnej pozície zabezpečuje dosiahnutie cieľa, o ktoré sa Parlament 

svojim pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi usiloval. 

 

_________________ 
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU A 
Od: Generálny sekretariát Rady 
Komu: COREPER/RADA 
Č. návrhu 
Komisie: 

13617/97 TRANS 187 

Predmet: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
č. 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na 
plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy [prvé čítanie]  
- prijatie (LA + V) 
a) spoločnej pozície 
b) odôvodneného stanoviska Rady 
- vyhlásenia 

 
 

Jednostranné vyhlásenie Komisie 

 
Komisia sa pri vykonávaní tejto smernice zaväzuje úzko spolupracovať s Ústrednou komisiou pre 
plavbu na Rýne pokiaľ ide o úpravu príloh, ako aj uplatňovanie smernice členskými štátmi, a 
zohľadniť v tejto súvislosti všetky iniciatívy Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne.  

 
 

Jednostranné vyhlásenie Nemecka 

 
Odvolávajúc sa na vyhlásenie Komisie k článku 20 návrhu smernice sa vláda Spolkovej republiky 
Nemecko domnieva, že uvedené vyhlásenie znamená, že dohoda o spolupráci medzi Európskou 
komisiou a Ústrednou komisiou pre plavbu na Rýne, uzavretá 3. marca 2003, sa uplatňuje. 
 

________________________ 
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 14.3.2006 
KOM(2006) 126 v konečnom znení 

1997/0335 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorou 

sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS 
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1997/0335 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorou 

sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS 

1. CHRONOLÓGIA 

Dátum predloženia návrhu EP a Rade (dokument KOM(1997) 644, 
konečná verzia - 1997/0335 (COD): 

 
9. december 1997 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru:  25.marec 1998 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 20. október 1998 

Zmena právneho základu po nadobudnutí účinnosti Amsterdamskej 
zmluvy, ktorou sa zavádza pre sektor dopravy spolurozhodovací 
postup: 

 
 
1. máj 1999 

Dátum potvrdenia stanoviska Európskeho parlamentu prijatého v 
prvom čítaní: 

 
16. september 1999 

Dátum predloženia zmeneného a doplneného návrhu 
(dokument KOM(2000) 419, konečné znenie) 

 
19. júl 2000 

Dátum čiastočnej politickej dohody Rady týkajúcej sa normatívnej 
časti návrhu smernice: 

 
9. december 2004 

Dátum prijatia spoločného stanoviska (jednomyseľne): 23. február 2006 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa smernica 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky 
na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy, predložený Komisiou má za cieľ zosúladiť 
technické požiadavky Spoločenstva na zdokonalené normy pre plavbu na Rýne s cieľom 
ustanoviť jediný plán pre celú sieť európskych vodných ciest. Tento návrh by mal uľahčiť aj 
budúce prispôsobovanie týchto technických požiadaviek komitologickým postupom vo svetle 
technického pokroku a vývoja vyplývajúceho z práce iných medzinárodných organizácií, 
najmä Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (ÚKR). 
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Vnútorný trh a rozvoj voľnej vnútrozemskej plavby na všetkých vodných cestách v EÚ si 
vyžadujú harmonizáciu alebo zosúladenie technických a bezpečnostných požiadaviek podľa 
najprísnejších noriem. To podporí nielen voľný pohyb tovaru, ale aj vysoké bezpečnostné, 
environmentálne a sociálne normy. Harmonizácia technických požiadaviek a vzájomné 
uznávanie osvedčení zároveň zlepší podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže a vytvorí 
skutočne vyrovnané podmienky vnútrozemskej vodnej dopravy na jednotnom trhu. 

3. KOMENTÁRE K SPOLOČNÉMU STANOVISKU 

Medzi rokmi 1999 a 2004 sa diskusie v Rade ocitli na mŕtvom bode v dôsledku problému 
umožnenia plavby po Rýne plavidlám s osvedčeniami Spoločenstva. Zatiaľ čo revidovaný 
dohovor o plavbe na Rýne predtým neumožňovala uznanie osvedčení nevydaných štátmi, cez 
ktoré preteká Rýn, a Belgickom, situácia sa zmenila po prijatí a nadobudnutí účinnosti (1. 
decembra 2004) dodatkového protokolu č. 7 k tomuto dohovoru. Keď sa takto vytvoril právny 
základ pre uznanie osvedčení vydávaných inými orgánmi ako tými štátmi, cez ktoré preteká 
Rýn, a Belgickom, Rada mohla dosiahnuť čiastočnú politickú dohodu o normatívnej časti 
návrhu smernice a o niekoľko mesiacov neskôr aj o texte príloh.  

Rada sa zhodla na hlavných líniách návrhu Komisie, pričom mierne upravila text niektorých 
článkov, buď v záujme vyjasnenia, alebo aby reagovala na obavy vyslovené niektorými 
členskými štátmi. Komisia zastáva názor, že tieto zmeny a doplnenia nemenia ciele jej 
návrhu. 

Znenie spoločnej pozície nepredstavuje len súčasné stanovisko Rady, ale zahŕňa aj takmer 
všetky zmeny a doplnenia z prvého čítania v Parlamente.  

Väčšina týchto zmien je formálna a vedie k nahradeniu slov, slovných spojení, odsekov 
alebo článkov. Napríklad bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu nahradiť 
pevný termín, do ktorého členské štáty musia implementovať opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou, definovaním tohto termínu v závislosti odo dňa 
uverejnenia. Na tento účel boli do článku 3 ods. 1 písm. a), článku 5, ods. 5 písm.a), článku 8 
ods. 1 a 2, článku 13 ods. 2 a 3, článkov 22, 23 a 25, ako aj do príloh vložené zmienky 
o nadobudnutí účinnosti smernice.  

Vzhľadom na to, že technický pokrok a vývoj vyplývajúci z práce iných medzinárodných 
organizácií, menovite ÚKR, sa počas „hibernácie“ smernice nezastavil, spoločná pracovná 
skupina odborníkov z členských štátov EÚ, ÚKR a Európskej komisie pracovala nepretržite 
od roku 2002 na úprave rozsiahlych technických príloh k smernici. Počas tejto procedúry sa 
text rozšíril o tri nové prílohy momentálne označené číslami 7, 8 a 9. Rada zahrnula výsledky 
tejto práce do spoločnej pozície.  

Rada tiež prijala úpravu Parlamentu, zapracovanú do zmeneného a doplneného návrhu 
Komisie, aby sa do zoznamu vymedzenia pojmov (príloha II, časť I, kapitola 1, článok 1.01, 
oddiel 19) vložil odkaz na plachetnicu určenú na prepravu osôb. Navyše do prílohy II k 
smernici bola pridaná nová kapitola o plachetniciach určených na prepravu osôb (príloha II, 
časť II, kapitola 15a) vypracovaná uvedenou skupinou odborníkov. 
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Počet zmien, ktoré zaviedla Rada, je obmedzený a tieto zmeny sa považujú za zosúladené 
s cieľmi pôvodného návrhu Komisie a jej zmeneného a doplneného návrhu. 

(1) Najdôležitejšie zmeny sa týkajú článku 3, konkrétne „Povinnosti mať osvedčenie“. 
Text tohto článku, ktorý ustanovuje ekvivalenciu medzi technickými požiadavkami 
definovanými v prílohe II k smernici a technickými požiadavkami stanovenými 
v aplikácii revidovaného dohovoru o plavbe na Rýne, je výsledkom hlbokých 
prípravných diskusií medzi Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ, ktoré sú 
členmi ÚKR. Tento článok predstavuje základný kameň smernice, pretože 
zabezpečuje, aby osvedčenia vydané na základe smernice Spoločenstva zaručovali 
rovnaké práva plavby po Rýne ako osvedčenia vydané štátmi, cez ktoré preteká Rýn, 
a Belgickom.  

(2) Komisia môže podporiť zmenu a doplnenie článku 5, týkajúce sa „Rozšírených alebo 
obmedzených technických požiadaviek pre isté zóny“ s cieľom zohľadniť obavy 
niektorých členských štátov, ktoré by chceli mať možnosť neuplatňovať prechodné 
opatrenia stanovené v kapitole 24a prílohy II v prípadoch, keď by ich použitie viedlo 
k oslabeniu platných vnútroštátnych bezpečnostných noriem. 

(3) Článok 19, ktorý sa týka „Spôsobu práce výboru“ bol upravený tak, aby sa pridŕžal 
všeobecných pravidiel práce výborov v článkoch 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES. 

(4) Z formálneho hľadiska Rada upravila návrh tak, aby vzniklo rekodifikované znenie 
nahrádzajúce smernicu 82/714/EHS. To znamená, že návrh obsahuje aj všetky 
články pôvodnej smernice, ktoré neboli zmenené a doplnené, a do textu bol včlenený 
nový článok 25, ktorý sa týka „Zrušenia smernice 82/714/EHS“. 

(5) V novom článku 27, týkajúcom sa „Adresátov“ sa text upravil tak, aby smernica 
bola určená len tým členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené 
v článku 1 ods. 1. Komisia môže toto obmedzenie prijať. 

4. ZÁVER 

Komisia sa z uvedených príčin nazdáva, že spoločné stanovisko prijaté jednohlasne 
23. 2. 2006 nemení ciele a prístup jej návrhu, a preto ho môže podporiť, tým skôr, že spoločné 
stanovisko zohľadňuje zmeny a doplnenia navrhnuté Európskym parlamentom v prvom čítaní 
a zmenenú a doplnenú pozíciu Komisie.  

5. VYHLÁSENIE KOMISIE 

Komisia pri príležitosti prijatia spoločnej pozície urobila jednostranné vyhlásenie (pozri 
prílohu I).  
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PRÍLOHA I 

Vyhlásenie Komisie 

Pri implementovaní tejto smernice sa Komisia zaväzuje úzko spolupracovať s ÚKR, pokiaľ 
ide o úpravy príloh, aj pokiaľ ide o uplatňovanie smernice členskými štátmi, a zohľadňovať 
všetky iniciatívy vyvíjané ÚKR v tomto smere. 
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