
223/1995 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy
ze dne 14. zář́ı 1995

o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodnı́ch
cestách

Ministerstvo dopravy stanov́ı podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen

”
zákon“):

§ 1
P̌redmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává př́ıslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel podléhaj́ıćıch evidenci a plovoućıch těles,
s výjimkou

1. malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, š́ı̌rky a ponoru je menš́ı než
100 m3,

2. plovoućıch zař́ızeńı s délkou menš́ı než 20 m, jejichž objem vypočtený jako součin délky,
š́ı̌rky a ponoru je menš́ı než 100 m3,

b) technické požadavky na zař́ızeńı a vybaveńı plavidel,

c) podrobněǰśı členěńı druh̊u plavidel a jejich znaky,

d) zp̊usob vedeńı evidence plavidel v plavebńım rejstř́ıku,

e) plavidla, jejichž technickou zp̊usobilost ověřuje odborná komise,

f) postup při prováděńı pravidelné technické prohĺıdky, technické prohĺıdky navazuj́ıćı na úpravu
nebo opravu plavidla a technické prohĺıdky navazuj́ıćı na výkon státńıho dozoru a jejich
rozsah,

g) postup při prováděńı pravidelné technické prohĺıdky a jej́ı rozsah,

h) rozsah a podmı́nky pojǐstěńı odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,

i) určená technická zař́ızeńı na plavidlech podléhaj́ıćı dozoru, rozsah odborné zp̊usobilosti
a ostatńı podmı́nky k źıskáńı oprávněńı osob zp̊usobilých k prováděńı jejich technických
prohĺıdek a zkoušek,

j) vzory osvědčeńı plavidla, údaje do nich zapisované a dobu jejich platnosti,

k) vzor prozat́ımńıho osvědčeńı plavidla,

l) plavebńı zóny vodńı cesty, pro něž se schvaluje technická zp̊usobilost plavidla, a podmı́nky
technické zp̊usobilosti, které muśı plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebńıch zónách
splňovat,
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m) počet a odborné složeńı člen̊u posádky pro jednotlivé druhy plavidel,

n) plavidla, u nichž muśı být provedeno cejchováńı, a podmı́nky pro jeho provedeńı a pro jeho
postup, a

o) druhy plavidel, která muśı být opatřena nákladovými značkami a ponorovými stupnicemi,
náležitosti nákladových značek a ponorových stupnic pro jednotlivé druhy plavidel a zp̊usob
jejich umı́stěńı na plavidle a lodńı listiny, kterými muśı být plavidlo vybaveno, a údaje do
nich zaznamenávané.

§ 1a
Plavebnı́ zóny vodnı́ch cest

(K § 10 odst. 7 zákona)

Vnitrozemské vodńı cesty Evropské unie jsou zařazeny do plavebńıch zón 1 až 4. Zařazeńı vodńıch
cest České republiky do jednotlivých plavebńıch zón je uvedeno v př́ıloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Podrobněǰśı členěnı́ druhů plavidel a jejich znaky

(k § 9 odst. 6 zákona)

(1) Lodě se čleńı na

a) osobńı lodě,

b) nákladńı motorové lodě,

c) tankové motorové lodě,

d) remorkéry,

e) vlečné čluny,

f) tlačné čluny,

g) převozńı lodě,

h) speciálńı lodě,

(2) Základńım znakem lodě je jej́ı určeńı pro

a) dopravu osob, náklad̊u nebo nesených zař́ızeńı,

b) dopravu jiných plavidel vlečeńım, tlačeńım nebo bočńım vedeńım, nebo

c) jiné účely spojené s opakovaným přemı́st’ováńım po vodńı cestě.
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(3) Dı́lč́ımi znaky některých druh̊u lod́ı jsou dále

a) rozlǐsitelná př́ıd’ a zád’ lodi a jej́ı vybaveńı kormidelńım nebo jiným zař́ızeńım k jej́ımu ovládáńı
při plavbě; tyto znaky nemuśı splňovat tlačné čluny,

b) u osobńı lodě jej́ı určeńı pro dopravu v́ıce než 12 cestuj́ıćıch,

c) u remorkéru jeho určeńı pouze k vlečeńı, tlačeńı nebo bočńımu vedeńı plavidel v sestavě
plavidel,

d) u převozńı lodě jej́ı konstrukce a určeńı pro přepravu cestuj́ıćıch, zv́ı̌rat nebo věćı na př́ıvozu
nahrazuj́ıćım přemostěńı přes vodńı cestu

e) u speciálńı lodě jej́ı určeńı k jiným účel̊um než k dopravě osob či náklad̊u nebo k vlečeńı či
tlačeńı v sestavě plavidel stanoveným v lodńım osvědčeńı; speciálńı lod’ je např. požárńı lod’,
potápěčská lod’, vyměřovaćı lod’, rybářská lod’, ledoborec, lod’ pro vojenské účely apod.

(4) Základńım znakem plovoućıho zař́ızeńı je, že neńı vybaveno vlastńım strojńım pohonem ani
zař́ızeńım pro své ovládáńı při plavbě a je zpravidla vyvázané nebo jinak upevněné na stálém
stanovǐsti. Plovoućım zař́ızeńım je např. plovoućı př́ıstavńı můstek, plovoućı dok, plovoućı garáž,
plovoućı plovárna, botel apod.

§ 3
Technické požadavky na plavidla a jejich zař́ızenı́ a vybavenı́

(K § 10 odst. 2 zákona)
(K § 9 odst. 6, § 10 odst. 7 a § 10b odst. 1 zákona)

(1) Technické požadavky pro provoz plavidla podléhaj́ıćıho této vyhlášce, které neńı převozńı lod́ı,
plovoućım zař́ızeńım nebo plovoućım tělesem, na vodńıch cestách Evropské unie v plavebńı zóně 3
a 4 a na vodńıch cestách České republiky v plavebńı zóně 2 a technické požadavky na jeho zař́ızeńı
a vybaveńı jsou stanoveny v evropské normě stanovuj́ıćı technické požadavky pro vnitrozemská
plavidla ES-TRIN (dále jen

”
norma ES-TRIN“). Technická norma uvedená v předchoźı větě je

veřejně dostupná zp̊usobem umožňuj́ıćım dálkový př́ıstup.

(2) Technické požadavky pro provoz převozńı lodě, plovoućıho zař́ızeńı nebo plovoućıho tělesa
na vodńıch cestách České republiky v plavebńı zóně 2, 3 anebo 4 a technické požadavky na jejich
zař́ızeńı a vybaveńı jsou stanoveny v př́ıloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Technické požadavky uvedené v př́ıloze č. 2 k této vyhlášce se neuplatńı na plavidla, která
byla vyrobena nebo uvedena na trh v některém členském státě Evropské unie, smluvńım státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku nebo v Turecku, za předpokladu, že
tato plavidla

a) odpov́ıdaj́ı technickým předpis̊um, které jsou pro výrobu, uvedeńı na trh nebo použ́ıváńı těchto
plavidel v některém z těchto stát̊u závazné, a

b) zajǐst’uj́ı alespoň takovou mı́ru ochrany života a zdrav́ı člověka a životńıho prostřed́ı, jakou
sleduje př́ıloha č. 2 k této vyhlášce.
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§ 3a
Využit́ı rovnocenných technologíı a odchylky od technických požadavků

(1) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se nemuśı použ́ıt v rozsahu, v jakém Ev-
ropská komise v souladu s předpisem Evropské unie upravuj́ıćım technické požadavky pro plavidla
vnitrozemské plavby1) povoĺı prováděćım aktem odchylky od této normy nebo uzná rovnocennost
použitých technických řešeńı.

(2) Údaje o odchylkách a uznáńı rovnocennosti podle odstavce 1 se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla.

§ 3b
Snı́̌zené technické požadavky na některá plavidla

(1) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na vodńı
cestě České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 nemuśı použ́ıt v rozsahu odchylek stanovených
v př́ıloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na izolo-
vaných vodńıch cestách České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 nepoužij́ı v rozsahu odchylek
stanovených v př́ıloze č. 4 k této vyhlášce, budou-li v žádosti uvedeny izolované vodńı cesty České
republiky, na nichž bude plavidlo provozováno.

(3) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na vodńı
cestě České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 v rozsahu odchylek stanovených v př́ıloze č. 5 k této
vyhlášce nemuśı použ́ıt u plavidla postaveného před 1. lednem 1950,

a) jehož nosnost nepřekračuje 350 tun nebo

b) které neńı určeno pro přepravu nákladu a jeho největš́ı př́ıpustný výtlak je menš́ı než 100 m3.

(4) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně určeného
pro omezené plavby mı́stńıho významu na vodńıch cestách České republiky v zóně 3 anebo v zóně
4 nepoužij́ı v rozsahu odchylek stanovených v př́ıloze č. 5 k této vyhlášce, bude-li v žádosti uveden
úsek vodńı cesty, kde bude plavidlo provozováno.

(5) Plavidlu, u nějž bylo ověřeńı splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti provedeno podle od-
stavc̊u 2 a 4 se v osvědčeńı vyznač́ı konkrétńı vodńı cesta České republiky nebo jej́ı úsek. Odchylky
od normy ES-TRIN podle odstavce 1 se vyznač́ı v osvědčeńı plavidla. Odchylky od normy ES-
-TRIN podle odstavce 2 se vyznač́ı v osvědčeńı plavidla v rozsahu stanoveném v př́ıloze č. 4 k této
vyhlášce. Odchylky od normy ES-TRIN podle odstavc̊u 3 a 4 se vyznač́ı v osvědčeńı plavidla
v rozsahu stanoveném v př́ıloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 3c
Dobrovolné podrobenı́ se požadavkům normy ES-TRIN

Technické požadavky stanovené v př́ıloze č. 2 se pro provoz převozńı lodě, plovoućıho zař́ızeńı
nebo plovoućıho tělesa nepoužij́ı, pokud plavidlo splňuje technické požadavky stanovené normou
ES-TRIN a v žádosti je uveden požadavek na vydáńı osvědčeńı podle př́ılohy č. 9 k této vyhlášce.
Ustanoveńı § 3 odst. 1 a § 3b se užij́ı obdobně.
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§ 4
Plavidla podléhaj́ıcı́ ově̌rovánı́ technické způsobilosti odbornou komiśı a pově̌renou

právnickou osobou

(K § 10 odst. 3 a 4 zákona)

(1) Ověřováńı splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti plavidel odbornou komiśı ustavenou pla-
vebńım úřadem podléhaj́ı plavidla podléhaj́ıćı této vyhlášce s výjimkou plovoućıch těles.

(2) Plavidly, u nichž může plavebńı úřad pověřit prováděńım technické prohĺıdky právnickou
osobu, jsou plavidla podléhaj́ıćı této vyhlášce s výjimkou plovoućıch těles.

§ 4a
Odborná komise a jej́ı činnost

(K § 10 odst. 3 zákona)

(1) Odborná komise muśı být složena tak, aby sestávala alespoň z jednoho zaměstnance pla-
vebńıho úřadu, jednoho odborńıka na konstrukci plavidel a jejich strojńıch zař́ızeńı, jednoho od-
borńıka v oblasti tradičńıch plavidel vymezených normou ES-TRIN a jednoho odborńıka v oblasti
plavby; plavebńı úřad přitom může ustavit členem odborné komise i daľśı odborńıky.

(2) Ze člen̊u odborné komise jmenuje plavebńı úřad předsedu odborné komise.

(3) Odborńık na konstrukci plavidel a jejich strojńıch zař́ızeńı muśı mı́t minimálně středńı
vzděláńı s maturitńı zkouškou v oboru vzděláńı stroj́ırenstv́ı a stroj́ırenská výroba2b) a praxi alespoň
5 let v oblasti technické zp̊usobilosti plavidel uvedených v § 4 odst. 1. Odborńık v oblasti plavby
muśı být držitelem pr̊ukazu zp̊usobilosti v̊udce plavidla, které neńı malým plavidlem. Odborńık
v oblasti tradičńıch plavidel a prováděńı prohĺıdek tradičńıch plavidel muśı mı́t minimálně středńı
vzděláńı s maturitńı zkouškou v oboru vzděláńı stroj́ırenstv́ı a stroj́ırenská výroba2b) a znalosti
právńıch a technických předpis̊u v oblasti technické zp̊usobilosti tradičńıch plavidel vymezených
normou ES-TRIN.

(4) Funkce člena odborné komise vzniká složeńım slibu před plavebńım úřadem. Slib člena komise
zńı:

”
Slibuji, že budu při činnosti člena odborné komise dodržovat právńı předpisy, že budu tuto

činnost vykonávat nezávisle a nestranně podle svého nejlepš́ıho vědomı́.“ Slib je složen, jestliže po
přečteńı slibu prohláśı člen odborné komise

”
Tak slibuji.“ a podeṕı̌se se na záznamu o složeńı slibu.

V ṕısemném záznamu o složeńı slibu muśı být uvedeno datum složeńı slibu. Odmı́tnut́ı složit slib
nebo složeńı slibu s výhradou má za následek, že funkce člena odborné komise nevznikne.

§ 4b

(1) Podkladem pro ověřeńı splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti plavidla je vždy posudek
zpracovaný členem odborné komise, který je odborńık na konstrukci plavidel a jejich strojńıch
zař́ızeńı. V př́ıpadě, že ověřeńı technické zp̊usobilosti plavidla vyžaduje též provedeńı plavebńı
zkoušky, účastńı se této zkoušky odborńık v oblasti plavby. Podkladem pro ověřeńı splněńı
podmı́nek technické zp̊usobilosti tradičńıho plavidla vymezeného normou ES-TRIN je také posudek
zpracovaný členem odborné komise, který je odborńıkem v oblasti tradičńıch plavidel a prováděńı
prohĺıdek tradičńıch plavidel.
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(2) V př́ıpadě pověřeńı právnické osoby prováděńım technické prohĺıdky plavidel uvedených v §

4 odst. 2 provád́ı technickou prohĺıdku plavidel tato právnická osoba. V tomto př́ıpadě se technické
prohĺıdky plavidla účastńı alespoň člen odborné komise, který je odborńık na konstrukci plavidel
a jejich strojńıch zař́ızeńı. Ustanoveńı věty druhé odstavce 1 plat́ı obdobně. Doklad o provedené
technické prohĺıdce plavidla a jej́ıch výsledćıch předkládá pověřená právnická osoba odborné komisi.
Tento doklad je podkladem pro rozhodováńı odborné komise.

(3) Do 5 pracovńıch dn̊u od provedeńı technické prohĺıdky plavidla odbornou komiśı nebo od
předložeńı dokladu o provedené technické prohĺıdce plavidla pověřenou právnickou osobou vydá
odborná komise stanovisko, ve kterém uvede, zda plavidlo splňuje stanovené technické požadavky;
ve zvlášt’ složitých př́ıpadech vydá toto stanovisko do 10 pracovńıch dn̊u. Odborná komise roz-
hoduje většinou hlas̊u. Každý člen odborné komise je oprávněn vznášet ṕısemné námitky týkaj́ıćı
se provedeńı technické prohĺıdky plavidla a tyto námitky předkládat předsedovi odborné komise
nejdéle do 2 pracovńıch dn̊u od provedeńı technické prohĺıdky plavidla nebo od předložeńı doklad̊u
uvedených ve větě prvńı; odborná komise projedná uplatněné námitky a přijme k nim stanovisko.

§ 4c
Postup při prováděnı́ technické prohĺıdky a jej́ı rozsah

(K § 10 odst. 11 zákona)

(1) Plavidlo se k technické prohĺıdce přistav́ı bez cestuj́ıćıch a nákladu a vyčǐstěné. V rámci
prováděńı technické prohĺıdky plavidla muśı být umožněno prohlédnout části lodńıho trupu nebo
zař́ızeńı, které nejsou př́ımo př́ıstupné nebo viditelné.

(2) Technická prohĺıdka plavidla zahrnuje prohĺıdku na souši. Od prohĺıdky na souši může být
upuštěno, pokud této prohĺıdce již bylo plavidlo podrobeno.

(3) Technická prohĺıdka plavidla vybaveného motorem pro pohon plavidla nebo sestav plavidel
zahrnuje provedeńı zkušebńı plavby. Při technické prohĺıdce plavidla mohou být požadovány i daľśı
provozńı zkoušky a jiné podp̊urné doklady nebo součinnost daľśıch specializovaných odborńık̊u.

(4) Při prováděńı technické prohĺıdky plavidla k ověřeńı splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti
stanovených normou ES-TRIN se použij́ı rovněž postupy stanovené touto normou. Při prováděńı
technické prohĺıdky plavidla k ověřeńı splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti stanovených
př́ılohou č. 2 k této vyhlášce se použij́ı ustanoveńı této vyhlášky.

(5) Technická prohĺıdka se provád́ı v rozsahu, kterým je ověřeno splněńı všech stanovených
podmı́nek technické zp̊usobilosti.

§ 4d
Uznánı́ technických prohĺıdek provedených jiným státem

(K § 10a odst. 2 zákona)

Technická prohĺıdka provedená orgánem jiného členského státu Evropské unie nebo jiného
smluvńıho státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je př́ıslušný vydávat doklad
osvědčuj́ıćı technickou zp̊usobilost plavidla, u něhož se splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti
neprokazuje osvědčeńım Unie, se neuzná, pokud od jej́ıho provedeńı uplynulo v́ıce než 5 let.
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§ 4e
Postup při prováděnı́ pravidelné technické prohĺıdky, technické prohĺıdky navazuj́ıcı́ na
úpravu nebo opravu plavidla a technické prohĺıdky navazuj́ıcı́ na výkon dozoru a jejich

rozsah

(K § 10b odst. 6, § 10c odst. 4 a § 42 odst. 8 zákona)

(1) Při prováděńı pravidelné technické prohĺıdky, prohĺıdky navazuj́ıćı na úpravu nebo opravu
plavidla a prohĺıdky navazuj́ıćı na výkon státńıho dozoru se použije § 4c odst. 1, odst. 2 věta druhá
a odst. 4 obdobně.

(2) Při prováděńı pravidelné technické prohĺıdky se provede prohĺıdka na souši, je-li nezbytné
pro ověřeńı splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti plavidla zkontrolovat stav podponorové části
plavidla.

(3) Při prováděńı technické prohĺıdky navazuj́ıćı na úpravu nebo opravu plavidla se v př́ıpadě
úpravy nebo opravy pohonného nebo kormidelńıho zař́ızeńı provede zkušebńı plavba, je-li to ne-
zbytné k ověřeńı správné funkce pohonného nebo kormidelńıho zař́ızeńı.

(4) Při prováděńı technické prohĺıdky navazuj́ıćı na výkon státńıho dozoru se provede prohĺıdka na
souši anebo zkušebńı plavba, je-li to nezbytné pro ověřeńı splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti
plavidla.

(5) Pravidelná technická prohĺıdka se provád́ı v rozsahu, kterým je ověřeno splněńı všech
podmı́nek technické zp̊usobilosti.

(6) Technická prohĺıdka navazuj́ıćı na úpravu nebo opravu plavidla se provád́ı v rozsahu ověřeńı
splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti týkaj́ıćıch se část́ı plavidla, které byly upraveny nebo
opraveny, vlastnost́ı plavidla, které mohly být úpravou nebo opravou dotčeny, a zvláštńıch vlastnost́ı
plavidla uvedeného v § 3 odst. 1, které jsou stanoveny v normě ES-TRIN. Pokud při prováděńı
technické prohĺıdky vznikne pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatńı technické požadavky,
ověř́ı se i jejich splněńı.

(7) Technická prohĺıdka navazuj́ıćı na výkon státńıho dozoru se provád́ı v rozsahu, kterým je
ověřeno splněńı podmı́nek technické zp̊usobilosti, pro jejichž neplněńı byla plavba podle zákona
zakázána. Pokud při prováděńı technické prohĺıdky vznikne pochybnost, zda plavidlo splňuje
některé ostatńı technické požadavky, ověř́ı se i jejich splněńı.

§ 5
Plavidla podléhaj́ıcı́ cejchovánı́

(k § 17 odst. 1 zákona)

(1) Cejchováńı podléhaj́ı lodě a plovoućı stroje, jejichž největš́ı př́ıpustný výtlak přesahuje 100
m3, s výjimkou plovoućıch zař́ızeńı a plovoućıch těles.

(2) Podmı́nky pro provedeńı cejchováńı a pro jeho postup jsou obsaženy v Řádu pro cejchováńı
lod́ı vnitrozemské plavby, který tvoř́ı př́ılohu č. 6 k této vyhlášce.
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§ 6
Vybavenı́ plavidel lodnı́mi listinami

(k § 18 odst. 3 zákona)

(1) Plavidla podléhaj́ıćı evidenci uvedená v § 1 ṕısm. a) muśı být vybavena lodńımi listinami,
kterými jsou

a) doklad či jiný dokument, na jehož základě lze podle zákona plavidlo na vodńıch cestách
provozovat, j́ımž je

1. osvědčeńı plavidla,

2. prozat́ımńı osvědčeńı plavidla,

3. doklad obdobný osvědčeńı plavidla, který vydal jiný členský stát Evropské unie, jiný
smluvńı stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace,

4. doklad podle mezinárodńı smlouvy, která je součást́ı právńıho řádu,

5. povoleńı plavebńıho úřadu k umı́stěńı plavidla na vodńı cestě, nebo

6. povoleńı zvláštńı přepravy, bylo-li vydáno z d̊uvodu, že plavidlo nesplňuje podmı́nky
technické zp̊usobilosti,

b) lodńı deńık,

c) seznam posádky, je-li s plavidlem provozována vodńı doprava pro ciźı potřeby, seznam ces-
tuj́ıćıch pobývaj́ıćıch na plavidle po dobu deľśı než 24 hodin,

d) cejchovńı pr̊ukaz, podléhá-li pravidlo cejchováńı,

e) kniha odběru zaolejovaných vod, je-li plavidlo plovoućım strojem nebo je-li vybaveno vlastńım
strojńım pohonem nebo strojńım pohonem pro zař́ızeńı na něm instalované,

f) povoleńı zvláštńı přepravy, je-li pro provoz plavidla na vodńı cestě zákonem vyžadováno,

g) revizńı kniha parńıch kotl̊u a revizńı kniha tlakových nádob, včetně platných osvědčeńı těchto
určených technických zař́ızeńı, pokud jsou tato zař́ızeńı na plavidle instalována,

h) povoleńı k provozu lodńı stanice a deńık lodńı stanice určené pro radiotelefonńı služby na
vodńıch cestách nebo povoleńı k provozu radarového zař́ızeńı, je-li jimi plavidlo vybaveno,

i) schvalovaćı osvědčeńı podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu nebezpečných věćı
po vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu, přepravuje-li plavi-
dlo nebezpečné věci podle této mezinárodńı smlouvy a schvalovaćı osvědčeńı se pro takovou
přepravu vydává,

j) doklady o odborné montáži a revizi určených technických zař́ızeńı, osvědčeńı určených tech-
nických zař́ızeńı,

k) listiny týkaj́ıćı se plavby vyžadované mezinárodńımi smlouvami, které jsou součást́ı právńıho
řádu.
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(2) Údaje zapisované do lodńıho deńıku jsou obsaženy v př́ıloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) V seznamu posádky nebo seznamu cestuj́ıćıch je uvedeno evidenčńı označeńı plavidla, datum
založeńı seznamu, jméno, popř́ıpadě jména, a př́ıjmeńı osoby, datum a mı́sto jej́ıho nástupu na
plavidlo a datum výstupu z něho, v př́ıpadě člena posádky též mı́sto a datum narozeńı a jeho
funkce na plavidle.

(4) Do knihy odběru zaolejovaných vod potvrzuj́ı př́ıslušná odběrńı mı́sta odběr těchto vod z pla-
vidla. Údaje zapisované do knihy zaolejovaných vod jsou obsaženy v př́ıloze č. 8 k této vyhlášce.

(5) V revizńı knize parńıch kotl̊u nebo tlakových nádob je uvedeno evidenčńı označeńı plavidla,
datum založeńı revizńı knihy, datum konáńı revize a jej́ı výsledek, datum př́ı̌st́ı revize, jméno a
podpis osoby prováděj́ıćı revizi.

§ 7
Doba platnosti osvědčenı́ plavidla a vzory osvědčenı́ plavidla

(K § 10 odst. 5, § 10b odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona)

(1) Doba platnosti osvědčeńı plavidla je

a) 5 let pro

1. osobńı lodě,

2. plavidla uvedená v § 3 odst. 1, která maj́ı vlastńı strojńı pohon a mohou dosáhnout
rychlosti v́ıce než 40 km/h vzhledem k vodě,

3. plovoućı zař́ızeńı, na nichž se předpokládá dlouhodoběǰśı př́ıtomnost osob, jako je
např́ıklad botel, plovoućı restaurace, prodejna, galerie, plovárna,

b) 10 let pro ostatńı plavidla podléhaj́ıćı této vyhlášce.

(2) Platnost osvědčeńı plavidla se prodlouž́ı o dobu uvedenou v odstavci 1.

(3) Plavidlu se vystav́ı osvědčeńı Unie podle vzoru v př́ıloze č. 9 k této vyhlášce, pakliže plavidlo,
jeho zař́ızeńı a vybaveńı splňuj́ı technické požadavky stanovené pro př́ıslušnou zónu v normě ES-
-TRIN nebo splňuj́ı-li technické požadavky podle § 3a.

(4) Vzor osvědčeńı plavidla pro

a) plavidla uvedená v § 3 odst. 1 je uveden v př́ıloze č. 9 k této vyhlášce,

b) převozńı lodě a plovoućı zař́ızeńı je uveden v př́ıloze č. 10 k této vyhlášce.

(5) Vzor prozat́ımńıho osvědčeńı plavidla pro plavidla podléhaj́ıćı této vyhlášce je uveden
v př́ıloze č. 11 k této vyhlášce.

(6) Vzor osvědčeńı plavidla pro plavidla, u nichž bylo ověřeńı splněńı podmı́nek technické
zp̊usobilosti pro provoz na vodńıch cestách České republiky provedeno podle technických požadavk̊u
uvedených v § 3b odst. 1 a maj́ı platné osvědčeńı Unie, je uveden v př́ıloze č. 12 k této vyhlášce.
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§ 8
Plavidla podléhaj́ıcı́ pojǐstěnı́

(k § 19 odst. 1 zákona)

(1) Plavidlem, které lze provozovat na vodńı cestě jen za podmı́nky pojǐstěńı odpovědnosti za
škodu z provozu plavidla, je

a) lod’, nejedná-li se o vlečný nebo tlačný člun nepřepravuj́ıćı nebezpečné věci,

b) plovoućı stroj.

(2) Minimálńı limit plněńı, na který muśı být sjednáno pojǐstěńı odpovědnosti za škodu
zp̊usobenou provozem plavidla, čińı

a) 40 000 Kč na jednoho cestuj́ıćıho z celkového počtu cestuj́ıćıch uvedeného v lodńım osvědčeńı
u osobńıch lod́ı a převozńıch lod́ı určených k přepravě v́ıce než 12 cestuj́ıćıch,

b) 2 000 Kč na jeden kilowatt (kW) z celkového výkonu motoru u remorkér̊u uvedeného v lodńım
osvědčeńı,

c) 1 000 Kč na jednu tunu maximálńıho výtlaku u nákladńıch motorových lod́ı, speciálńıch lod́ı
a plovoućıch stroj̊u uvedeného v lodńım osvědčeńı,

d) 1 500 Kč na jednu tunu nosnosti u tankových motorových lod́ı a lod́ı přepravuj́ıćıch ne-
bezpečný náklad uvedené v lodńım osvědčeńı.

Určená technická zař́ızenı́ na plavidlech

§ 9
Stanovenı́ určených technických zař́ızenı́

(k § 20 odst. 1 zákona)

Určená technická zař́ızeńı na plavidlech jsou:

a) zař́ızeńı tlaková

1. kotle parńı, kotle kapalinové včetně jejich př́ıslušenstv́ı, s konstrukčńım přetlakem vyšš́ım
než 0,05 MPa (0,5 bar),

2. tlakové nádoby s výjimkou tlakových nádob těžebńıch zař́ızeńı plovoućıch stroj̊u,

3. tlakové nádoby na dopravu plyn̊u a kapalin vestavěné v plavidlech,

b) zař́ızeńı plynová

1. zař́ızeńı pro rozvod a spotřebu plyn̊u včetně připojovaćıch zař́ızeńı,
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2. speciálńı nádoby a zásobńıky na přepravu zkapalněných topných plyn̊u a nebezpečných
látek,

c) elektrická zař́ızeńı silnoproudá

1. elektrická zař́ızeńı plavidel včetně př́ıpojného kabelu ze břehu, jejichž napět́ı přesahuje
50 V a jimiž protéká stejnosměrný proud nad 25 mA nebo stř́ıdavý proud nad 10 mA,
s výjimkou těžebńıch zař́ızeńı na plovoućıch stroj́ıch,

2. zař́ızeńı na ochranu před atmosférickým přepět́ım na plavidlech,

d) zdvihaćı zař́ızeńı

1. jeřáby a zdvihadla maj́ıćı nejméně jeden motorický pohon, s výjimkou těžebńıch zař́ızeńı
na plovoućıch stroj́ıch,

2. jeřáby a zdvihadla ručńı.

§ 10
Rozsah odborné způsobilosti oprávněných osob

(k § 21 zákona)

(1) Oprávněnou osobou pro technické prohĺıdky a zkoušky určených technických zař́ızeńı je in-
spektor určeného technického zař́ızeńı.

(2) Požadavky pro źıskáńı odborné zp̊usobilosti inspektora určeného technického zař́ızeńı jsou:

a) znalost právńıch předpis̊u týkaj́ıćıch se vnitrozemské plavby a zp̊usobilosti plavidel,

b) znalost obecně závazných právńıch, hygienických a bezpečnostńıch předpis̊u, týkaj́ıćıch se
určených technických zař́ızeńı, jakož i mezinárodńıch úmluv, kterými je Česká republika v této
oblasti vázána,

c) znalost zp̊usobu prováděńı a dokladováńı prohĺıdek, reviźı a zkoušek určených technických
zař́ızeńı podle zvláštńıho předpisu3) a znalost konstrukce, obsluhy a údržby př́ıslušných určených
technických zař́ızeńı,

d) znalost rozsahu, termı́n̊u a zp̊usobu prováděńı údržby určených technických zař́ızeńı, včetně
technologie svařováńı a defektoskopie (podle druhu zkoušky),

e) znalost měřeńı a měřićıch př́ıstroj̊u podle druhu zkoušky,

f) znalosti v elektrotechnice podle zvláštńıho předpisu4) u zař́ızeńı tlakových, plynových, zdvi-
haćıch alespoň v rozsahu osoba poučená a u zař́ızeńı elektrických silnoproudých v rozsahu osoba
znalá.
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§ 11
Podmı́nky k źıskánı́ odborné způsobilosti

(k § 21 zákona)

(1) Odborné znalosti inspektora určeného technického zař́ızeńı se ověřuj́ı na základě splněńı
podmı́nek zp̊usobilosti zkouškou před zkušebńı komiśı.

(2) Ke zkoušce inspektora určeného technického zař́ızeńı se může přihlásit uchazeč, který má vy-
sokoškolské vzděláńı źıskané absolvováńım studijńıho programu v oblasti stroj́ırenstv́ı nebo v oblasti
elektrotechniky5), nebo vyšš́ı odborné vzděláńı nebo středńı vzděláńı s maturitńı zkouškou v oboru
vzděláńı stroj́ırenstv́ı a stroj́ırenská výroba2b) nebo v oboru Zař́ızeńı silnoproudé elektrotechniky6)

a který má odbornou praxi v př́ıslušném oboru v délce nejméně pěti let.

(3) Za odbornou praxi ve smyslu této vyhlášky se považuje činnost při projektováńı, konstruováńı,
výrobě, montáži, opravách, údržbě a obsluze př́ıslušného zař́ızeńı doložená ṕısemným potvrzeńım
zaměstnavatele nebo předchoźıch zaměstnavatel̊u uchazeče.

(4) Spolehlivost se prokazuje výpisem z rejstř́ıku trest̊u, ne starš́ım tř́ı měśıc̊u. Spolehlivým neńı
ten, kdo byl pro úmyslný trestný čin pravomocně odsouzen nebo komu byl uložen zákaz činnosti
inspektora určeného technického zař́ızeńı.

(5) Zkušebńı komisi a jej́ıho předsedu jmenuje ředitel plavebńı správy ṕısemnou formou z od-
borńık̊u př́ıslušného oboru, přičemž alespoň jeden člen komise muśı mı́t odbornou zp̊usobilost in-
spektora určeného technického zař́ızeńı. Zkušebńı komise je nejméně tř́ıčlenná. Zkušebńı komise se
usnáš́ı většinou hlas̊u a při rovnosti hlas̊u rozhoduje hlas předsedy.

(6) Zkouška se provád́ı na základě žádosti sepsané na předepsaném formuláři a skládá se z ṕısemné
a ústńı části. Předmětem zkoušky je ověřeńı odborných znalost́ı stanovených touto vyhláškou.
O zkoušce se vyhotov́ı protokol podepsaný všemi členy zkušebńı komise. Žadateli, který při zkoušce
prospěje, je vydáno osvědčeńı o odborné zp̊usobilosti. Jestliže uchazeč při zkoušce neprospěje, může
j́ı opakovat nejdř́ıve po uplynut́ı tř́ı měśıc̊u.

§ 11a
Počet a odborné složenı́ členů posádky pro jednotlivé druhy plavidel

(K § 24 odst. 4 zákona)

(1) Posádku lodě a tlačné nebo bočně svázané sestavy tvoř́ı minimálně 1 kapitán a 2 lodńıci,
neńı-li dále stanoveno jinak.

(2) Posádka se rozš́ı̌ŕı o jednoho nebo v́ıce lodńık̊u v př́ıpadě, že strojńı, kormidelńı nebo jiné pro
plavbu nezbytné zař́ızeńı vyžaduje samostatnou obsluhu.

(3) Posádku lodě je možné sńıžit na 1 v̊udce plavidla a 1 lodńıka v př́ıpadě, že lod’

a) nemá vlastńı strojńı pohon,

b) má délku do 45 m, nebo

c) má alespoň jedno vázaćı zař́ızeńı v dosahu mı́sta obsluhy strojńıho a kormidelńıho zař́ızeńı.
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(4) Posádku převozńı lodě tvoř́ı 1 převozńık. Posádka převozńı lodě se rozš́ı̌ŕı o jednoho nebo
v́ıce lodńık̊u s přihlédnut́ım k druhu, mı́stu a zp̊usobu jej́ıho provozu.

(5) Posádku plovoućıho stroje tvoř́ı 1 strojmistr. Pro přepravu plovoućıho stroje po dopravně
významných vodńıch cestách se stanov́ı posádka jako pro lodě.

(6) Na lodi přepravuj́ıćı nebezpečné věci muśı být nejméně jeden člen posádky osoba, která je
držitelem osvědčeńı o odborné zp̊usobilosti podle mezinárodńı smlouvy upravuj́ıćı přepravu ne-
bezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách, která je součást́ı právńıho řádu10).

§ 11b
Způsob vedenı́ evidence plavidel v plavebnı́m rejsťŕıku

(K § 14 odst. 7 zákona)

(1) Evidence plavidel se v plavebńım rejstř́ıku vede v elektronickém seznamu technických údaj̊u
k plavidlu, údaj̊u o jeho vlastńıkovi a provozovateli, o zástavńım právu k plavidlu, údaj̊u o pro-
vedených technických prohĺıdkách a údaj̊u o technických změnách na plavidle maj́ıćıch vliv na
zp̊usobilost plavidla k provozu a o změnách vlastńıka nebo provozovatele plavidla. Součást́ı se-
znamu údaj̊u jsou dále informace o vydáńı osvědčeńı plavidla a přiděleńı poznávaćıch znak̊u, jed-
notného evropského identifikačńıho č́ısla, identifikačńıho kódu automatického systému pro identi-
fikaci rádiových stanic na vodńıch cestách a identifikačńıho č́ısla námořńı pohyblivé služby, pokud
byly přiděleny.

(2) V plavebńım rejstř́ıku jsou vedeny a uchovávány veškeré údaje o plavidle, jeho vlastńıkovi
a provozovateli po celou dobu, kdy je plavidlo evidováno. Pokud je plavidlo na základě žádosti
jeho vlastńıka vymazáno z plavebńıho rejstř́ıku, uchovávaj́ı se údaje o něm vedené elektronicky a
v rejstř́ıkovém spise podle jiného právńıho předpisu11).

P̌rechodná a závěrečná ustanovenı́
§ 12

(1) Určené technické zař́ızeńı uvedené do provozu před účinnost́ı této vyhlášky, jehož provozńı
zp̊usobilost byla prověřena podle dř́ıvěǰśıch předpis̊u, se do vykonáńı prohĺıdky a zkoušky podle
této vyhlášky považuje za provozně zp̊usobilé.

(2) Pr̊ukazy zp̊usobilosti inspektor̊u určených technických zař́ızeńı vystavené podle dř́ıvěǰśıch
předpis̊u z̊ustávaj́ı v platnosti do doby, na kterou byly vydány.

§ 13

Zrušuje se čl. 1.10 Řádu plavebńı bezpečnosti na vnitrozemských vodńıch cestách České a Slo-
venské Federativńı Republiky, který je př́ılohou k vyhlášce Federálńıho ministerstva dopravy č.
344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavebńı bezpečnosti na vnitrozemských vodńıch cestách České
a Slovenské Federativńı Republiky.

§ 13a
zrušen
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§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášeńı.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.
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P̌ŕıloha 1

Plavebńı zóny vodnı́ch cest České republiky

ZÓNA 1

Vodńı cesty České republiky tuto plavebńı zónu neobsahuj́ı.

ZÓNA 2

Přehradńı nádrž Lipno.

ZÓNA 3

1. Přehradńı nádrže Brněnská (Kńıničky), Jesenice, Nechranice, Orĺık, Rozkoš, Slapy, Těrlicko,
Žermanice a Nové Mlýny III.

2. Těžebńı jezera štěrkoṕısku Ostrožská Nová Ves a Tovačov.

ZÓNA 4

Ostatńı vodńı cesty neuvedené v plavebńıch zónách 1, 2 a 3.
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P̌ŕıloha 2

Podmı́nky technické způsobilosti plovoucı́ch zǎŕızeńı, p̌revozńıch
lodı́ a plovoucı́ch těles

KAPITOLA 1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.01. Definice

Pro účely této př́ılohy se stanov́ı tento význam pojmů:

1) převozńı lod’ pluj́ıćı volně je převozńı lod’ samostatně pluj́ıćı bez upoutáńı k vod́ıćımu lanu
nebo řetězu,

2) převozńı lod’ nepluj́ıćı volně je převozńı lod’ pluj́ıćı upoutána k vod́ıćımu lanu nebo řetězu,

3) plovoućı zař́ızeńı služeb je plovoućı zař́ızeńı postavené a vybavené pro poskytováńı uby-
tovaćıch, restauračńıch, společenských, vzdělávaćıch, kulturńıch, rekreačńıch a podobných
služeb, např́ıklad botel, plovoućı restaurace, galerie, divadlo, kostel, sauna, učebna, d́ılna,
plovárna,

4) plovoućı zař́ızeńı pracovńı je plovoućı zař́ızeńı postavené a vybavené pro činnost́ı neuvedené
v odstavci 3, např́ıklad př́ıstavńı můstek nebo molo, plovoućı dok, plovoućı garáž apod.,

Zvláštńı prostory na plavidle

5) hlavńı strojovna je prostor, ve kterém jsou instalovány hlavńı motory,

6) strojovna je prostor, ve kterém jsou instalovány spalovaćı motory,

7) motorový úsek je úsek plavidla, ve kterém se nacháźı hlavńı nebo pomocný motor (motory),

8) kotelna je prostor, ve kterém je instalováno palivové spalovaćı zař́ızeńı k výrobě páry nebo
k ohřevu teplonosného média,

9) uzavřený prostor je prostor na plavidle uzavřený pevným nebo pohyblivým zař́ızeńım nejen
shora, ale také zcela nebo částečně po obvodu,

10) kormidelna je prostor, ve kterém je umı́stěno veškeré ovládaćı zař́ızeńı a kontrolńı př́ıstroje
potřebné k vedeńı plavidla,

11) obytný prostor je prostor určený k použ́ıváńı osobami běžně pobývaj́ıćımi na plavidle,
včetně kuchyně, skladovaćıho prostoru pro zásoby, záchod̊u a umýváren, prádelen, předśıńı a
pr̊uchod̊u, kromě kormidelny,

12) prostor pro cestuj́ıćı nebo návštěvńıky je prostor na plavidle určený pro osoby, které nejsou
členem posádky plavidla nebo lodńıho personálu,
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13) ovládaćı stanovǐstě je kormidelna nebo prostor, který obsahuje nouzový zdroj elektrické ener-
gie nebo jeho součásti, nebo prostor s mı́stem trvale obsazeným lodńım personálem nebo členy
posádky, odkud lze dálkově ovládat zař́ızeńı plavidla,

14) schodǐst’ová šachta je šachta vnitřńıho schodǐstě,

15) kuchyně je prostor se sporákem či podobným zař́ızeńım určený k př́ıpravě j́ıdel,

16) skladovaćı prostor je prostor pro skladováńı hořlavých kapalin nebo prostor o ploše větš́ı než
4 m2 ke skladováńı zásob,

17) pracovǐstě je prostor, kde členové posádky nebo lodńıho personálu plńı své úkoly,

18) pr̊uchod je prostor určený pro běžný pohyb osob,

Lodńı technické pojmy

19) rovina největš́ıho př́ıpustného ponoru je rovina hlavńı vodorysky odpov́ıdaj́ıćı maximálńımu
ponoru, při kterém je plavidlo oprávněno k plavbě,

20) bezpečnostńı vzdálenost je vzdálenost mezi rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru a s ńı
rovnoběžnou rovinou procházej́ıćı nejnižš́ım bodem, nad ńımž již neńı plavidlo považováno za
vodotěsné,

21) zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost je svislá vzdálenost, která je k dispozici v př́ıpadě náklonu
plavidla mezi hladinou vody a nejnižš́ım bodem v́ıce ponořeného boku, nad kterým již neńı
plavidlo považováno za vodotěsné,

22) volný bok (f) je vzdálenost mezi rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru a s ńı rovnoběžnou
rovinou procházej́ıćı nejnižš́ım bodem okrajnice, nebo neńı-li okrajnice, nejnižš́ım bodem
horńıho okraje boku plavidla,

23) zbývaj́ıćı volný bok je svislá vzdálenost, která je k dispozici v př́ıpadě náklonu plavidla mezi
hladinou vody a horńım povrchem paluby v nejnižš́ım bodě v́ıce ponořeného boku plavidla,
nebo neńı-li paluba, v nejnižš́ım bodě horńıho okraje pevného boku plavidla,

24) nepotopitelné je plavidlo, které má takovou zásobu plovatelnosti, aby se zcela naplněné vodou
udrželo na hladině a poskytovalo vztlak nejméně 50 N na každou osobu nejvyšš́ıho př́ıpustného
obsazeńı, nejméně však 200 N,

25) výtlak (D) je celková hmotnost plavidla, včetně zat́ıžeńı,

26) součinitel plnosti výtlaku (CB) je poměr mezi výtlakem vody a součinem délky LWL, š́ı̌rky
BWL a ponoru T ,

27) bočńı plocha nad hladinou (AV ) je bočńı plocha plavidla nad vodoryskou v m2,

28) přepážková paluba je paluba, k ńıž vedou předepsané vodotěsné přepážky a od ńıž se měř́ı
volný bok,

29) přepážka je stěna dané výšky, obvykle svislá, která rozděluje plavidlo a která je vymezena
dnem plavidla, obš́ıvkou nebo jinými přepážkami,

30) př́ıčná přepážka je přepážka, která vede z jednoho boku plavidla k druhému,
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31) stěna je obvykle svislá dělićı plocha,

32) dělićı stěna je stěna, která neńı vodotěsná,

33) délka (L) je maximálńı délka trupu plavidla v m, bez kormidla a př́ıd’ového čelenu,

34) největš́ı délka (LOA) je maximálńı délka plavidla v m, včetně všech pevných zař́ızeńı jako
součásti kormidelńıho zař́ızeńı nebo pohonného zař́ızeńı, mechanická nebo podobná zař́ızeńı,

35) délka na vodorysce (LWL) je délka trupu plavidla v m, měřená v rovině největš́ıho
př́ıpustného ponoru,

36) š́ı̌rka (B) je maximálńı š́ı̌rka trupu plavidla v m, měřená z vněǰśı strany obš́ıvky (bez kolesnic,
oděrek apod.),

37) největš́ı š́ı̌rka (BOA) je maximálńı š́ı̌rka plavidla v m, včetně všech pevných zař́ızeńı jako jsou
kolesnice, oděrky, mechanická zař́ızeńı apod.,

38) š́ı̌rka na hlavńı vodorysce (BWL) je š́ı̌rka trupu plavidla v m, měřená z vněǰśı strany obš́ıvky
v rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru,

39) bočńı výška (H) je nejkratš́ı svislá vzdálenost v m mezi nejnižš́ım bodem lodńıho trupu nebo
kýlu a nejnižš́ım bodem paluby na boku plavidla,

40) ponor (T ) je svislá vzdálenost v m mezi nejnižš́ım bodem lodńıho trupu bez ohledu na kýl
nebo jiné pevně uchycené př́ıslušenstv́ı a rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru,

41) celkový ponor (TOA) je svislá vzdálenost v m mezi nejnižš́ım bodem lodńıho trupu včetně
kýlu nebo jiného pevně uchyceného př́ıslušenstv́ı a rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru,

42) předńı svislice je kolmice v předńım pr̊useč́ıku lodńıho trupu s rovinou největš́ıho př́ıpustného
ponoru,

43) světlá š́ı̌rka bočńı paluby je vzdálenost mezi kolmićı procházej́ıćı nejv́ıce vyčńıvaj́ıćı části
j́ıcnového silu na bočńı palubě a kolmićı procházej́ıćı vnitřńı hranou ochranného zař́ızeńı
proti skluzu (zábradĺı, ochranný profil u paty zábradĺı) na vněǰśı straně bočńı paluby,

Kormidelńı zař́ızeńı

44) kormidelńı zař́ızeńı je veškeré zař́ızeńı nezbytné k ř́ızeńı plavidla, aby byla zajǐstěna
manévrovatelnost podle kapitoly 5 této př́ılohy,

45) kormidlo je kormidlo nebo kormidla, s kormidelńım pněm, včetně kvadrant̊u a spojovaćıch
prvk̊u s kormidelńım strojem,

46) kormidelńı stroj je součást kormidelńıho zař́ızeńı, která zajǐst’uje pohyb kormidla,

47) pohonná jednotka je pohon kormidelńıho stroje, mezi zdrojem energie a kormidelńım strojem,

48) zdroj energie je napájeńı ř́ıd́ıćı pohonné jednotky a kormidelńıho stroje z energetické śıtě
plavidla, akumulátor̊u nebo spalovaćıho motoru,

49) ovládaćı prvky ř́ızeńı jsou konstrukčńı prvky a obvody k ovládáńı motorové pohonné jednotky
kormidelńıho stroje,
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50) pohonná jednotka kormidelńıho stroje je ovládáńı kormidelńıho stroje, jeho pohonná jednotka
a jej́ı zdroj energie,

51) ručńı pohon je systém, při němž je pohyb kormidla zajǐstěn ručńım kolem pomoćı mecha-
nického převodu sil bez dodatečného zdroje energie,

52) ručně ovládaný hydraulický pohon je ručně ovládaná činnost hydraulického silového převodu,

53) regulátor rychlosti otáčeńı plavidla je zař́ızeńı, které automaticky zajǐst’uje a udržuje danou
rychlost otáčeńı plavidla podle předem vybraných hodnot,

Vlastnosti konstrukčńıch prvk̊u a materiál̊u

54) vodotěsný je konstrukčńı prvek nebo zař́ızeńı přizp̊usobené tak, že nedocháźı k pr̊uniku vody,

55) odolný v̊uči stř́ıkaj́ıćı vodě a povětrnostńım vliv̊um je konstrukčńı prvek nebo zař́ızeńı
přizp̊usobené tak, že za běžných okolnost́ı dovoluje proniknout jen velmi malému množstv́ı
vody,

56) plynotěsný je konstrukčńı prvek nebo zař́ızeńı přizp̊usobené tak, že zabraňuje pr̊uniku plynu
a výpar̊u,

57) nehořlavý je materiál tř́ıdy reakce na oheň A1 nebo A2,

58) zpomaluj́ıćı hořeńı je materiál tř́ıdy reakce na oheň B, C, který se nevzněcuje snadno, pozvolna
hoř́ı a po odstraněńı př́ımého plamene samovolně uhasne,

59) předpis pro prováděńı požárńıch zkoušek je mezinárodńı předpis pro prováděńı požárńıch
zkoušek podle rezoluce MSC.61(67) Výboru pro námořńı bezpečnost Mezinárodńı námořńı
organizace (IMO),

Jiné definice

60) radarové zař́ızeńı je elektronické navigačńı zař́ızeńı ke zjǐst’ováńı a zobrazováńı okoĺı a do-
pravńıho provozu,

61) lodńı personál jsou osoby zajǐst’uj́ıćı provoz plavidel, které nejsou členy posádky,

62) signálńı světlo je světlo z návěstńıch sv́ıtilen slouž́ıćı k označeńı plavidel,

63) hlavńı motor je spalovaćı motor nebo elektromotor, který slouž́ı k pohonu plavidla,

64) pomocný motor je motor určený k jinému použit́ı než za účelem pohonu plavidla,

65) subjekt pověřený prohĺıdkami je odborná komise nebo pověřená právnická osoba.
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KAPITOLA 2
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI PLAVIDEL

2.01. Základńı požadavek

2.01.1 Plavidla musej́ı být postavena v souladu s dobrou prax́ı stavby lod́ı.

2.02. Pevnost a stabilita

2.02.1 Lodńı trup muśı být dostatečně pevný, aby odolal všem namáháńım, kterým je za
podmı́nek běžného provozu vystaven:

a) v př́ıpadě novostaveb nebo rekonstrukćı plavidel, které mohou mı́t vliv na pevnost plavidla,
se dostatečná pevnost prokazuje předložeńım konstrukčńıch výpočt̊u;

b) u prohĺıdky plavidla v provozu je minimálńı požadovaná tloušt’ka obš́ıvky dna, outor̊u a bok̊u
plavidel postavených z oceli dána nejvyšš́ı hodnotou zjǐstěnou podle vzorc̊u:

t1min = 0, 006× a×
√
T [mm]

t2min = f × 0, 55×
√
LWL [mm]

v těchto vzorćıch:

f = 1 + 0, 0013× (a− 500),
a = podélná nebo př́ıčná rozteč žeber v [mm], je-li rozteč žeber menš́ı než 400 mm,

použije se a = 400 mm;

minimálńı hodnoty stanovené podle tohoto ṕısmene nemuśı být u tloušt’ky obš́ıvky dosaženo,
pokud př́ıpustná hodnota byla stanovena a osvědčena na základě výpočt̊u pro dostatečnou
pevnost (podélnou, př́ıčnou a mı́stńı) lodńıho trupu;

c) v žádném mı́stě vněǰśı obš́ıvky nesmı́ být tloušt’ka vypočtená podle ṕısmene a) nebo b) menš́ı
než 3 mm;

d) výměnu obš́ıvky je nutno provést, pokud tloušt’ka obš́ıvky dna, outor̊u nebo bok̊u nedosahuje
minimálńı hodnoty stanovené podle ṕısmene a) nebo b) ve spojeńı s ṕısmenem c).

Minimálńı hodnoty stanovené dle ṕısm. a) až c) jsou mezńımi hodnotami při zohledněńı běžného
a rovnoměrného opotřebeńı a za předpokladu, že je použita lodńı ocel a že vnitřńı konstrukčńı
prvky jako žebra, výztuže dna, hlavńı podélné a př́ıčné konstrukčńı prvky jsou v dobrém stavu a
že lodńı trup nevykazuje žádné překročeńı podélné pevnosti.

2.02.2 Aniž je dotčeno ustanoveńı 2.02.1 mı́stně jsou u malých ploch př́ıpustné menš́ı tloušt’ky,
nejvýše však o 10 % vypočtených hodnot. Během pravidelných prohĺıdek plovoućıho zař́ızeńı nemuśı
být požadováno splněńı požadavk̊u čl. 2.02.1 ṕısm. b), pokud jde o minimálńı tloušt’ku obš́ıvky
trupu. Tato odchylka nesmı́ být větš́ı než 10 % a minimálńı tloušt’ka obš́ıvky trupu nesmı́ být
menš́ı než 3 mm. Tyto odchylky se uvedou v osvědčeńı plavidla.

2.02.3 Použije-li se na konstrukci lodńıho trupu jiný materiál než ocel, pevnost lodńıho trupu
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(podélná, př́ıčná a mı́stńı) odpov́ıdá nejméně pevnosti, j́ıž by bylo dosaženo při použit́ı ocele s mi-
nimálńı tloušt’kou podle čl. 2.02.1.

2.02.4 Stabilita plavidla muśı odpov́ıdat jeho předpokládanému použit́ı.

2.03. Lodńı trup

2.03.1 Přepážky protažené až k palubě nebo, neńı-li paluba k okrajnici, muśı být umı́stěny
v těchto bodech:

a) kolizńı přepážka v př́ıslušné vzdálenosti od př́ıdě, tak aby byla zajǐstěna plovatelnost
zat́ıženého plavidla, se zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost́ı 100 mm, pokud voda pronikne
do vodotěsného odděleńı před kolizńı přepážkou. Požadavek prvńı věty je splněn, byla-li ko-
lizńı přepážka instalována ve vzdálenosti mezi 0, 04L a 0, 04L+ 2m měřeno od předńı svislice
v rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru. Je-li vzdálenost větš́ı než 0, 04L + 2m, je nutno
splněńı požadavku podle prvńı věty prokázat pomoćı výpočtu. Vzdálenost se může zkrátit
na 0, 03L. V tomto př́ıpadě je nutno prokázat splněńı požadavku prvńı věty pomoćı výpočtu
na základě předpokladu, že odděleńı před kolizńı přepážkou včetně přilehlých odděleńı byla
zcela zaplavena a

b) zád’ová přepážka u plavidel s největš́ı délkou nad 25 m v př́ıslušné vzdálenosti od zádi.

Toto ustanoveńı se nepoužije pro plovoućı zař́ızeńı pracovńı.

2.03.2 Převozńı lod’ nemuśı být vybavena kolizńımi přepážkami podle čl. 2.03.1, pokud je plavidlo
konstruováno jako nepotopitelné.

2.03.3 Před kolizńı přepážkou nesmı́ být žádné obytné prostory nebo zař́ızeńı potřebná pro
bezpečnost nebo provoz plavidla. Tento požadavek se nevztahuje na kotevńı zař́ızeńı.

2.03.4 Přepážky, které se berou v úvahu při výpočtu stability v narušeném stavu podle čl.
15.01.7 až 15.01.12, muśı být vodotěsné a muśı být namontovány až k přepážkové palubě. Pokud
neńı plavidlo vybaveno přepážkovou palubou, muśı tyto přepážky sahat do výše 20 cm nad rovinou
zbytkového výtlaku.

2.03.5 Počet otvor̊u v přepážkách podle 2.03.4 muśı být co nejmenš́ı podle druhu konstrukce
a běžného provozu plavidla. Otvory a pr̊uchody nesmı́ mı́t nepř́ıznivý vliv na vodotěsnou funkci
přepážek.

2.03.6 Ručně ovládané dveře bez dálkového ovládáńı v přepážkách podle čl. 2.03.4 jsou povoleny
pouze v prostorech, do nichž nemaj́ı cestuj́ıćı př́ıstup. Muśı splňovat tyto požadavky:

a) muśı být trvale uzavřené a je možné je otevř́ıt pouze krátce za účelem pr̊uchodu;

b) muśı být vybaveny vhodnými zař́ızeńımi, která umožňuj́ı jejich rychlé a bezpečné zavřeńı;

c) na obou stranách muśı být opatřeny nápisem:
”
Po pr̊uchodu dveře ihned uzavř́ıt“.

2.03.7 Dveře v přepážkách podle čl. 2.03.4, které jsou otevřeny dlouhodobě, muśı splňovat tyto
požadavky:

a) Muśı být možné je zavř́ıt z obou stran přepážky a ze snadno dostupného mı́sta nad
přepážkovou palubou.

b) Po uzavřeńı pomoćı dálkového ovládáńı muśı být možné dveře opět na mı́stě otevř́ıt a
bezpečně zavř́ıt. Zavřeńı dveř́ı nesmı́ bránit koberce, ochranné profily u paty zábradĺı nebo
jiné překážky.
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c) Doba potřebná k dálkovému uzavřeńı dveř́ı muśı činit nejméně 30 a nejvýše 60 sekund.

d) Během zav́ıráńı dveř́ı muśı být vydáván automatický akustický výstražný signál.

e) Pohon dveř́ı a výstražný signál muśı fungovat nezávisle na energetické śıti plavidla. Na mı́stě
dálkového ovládáńı muśı být zař́ızeńı, které signalizuje, zda jsou dveře otevřeny či zavřeny.

2.03.8 Dveře v přepážkách podle čl. 2.03.4 a jejich ovládače muśı být umı́stěny v bezpečném
prostoru.

2.03.9 Obytné prostory, strojovna, kotelna a jakékoli pracovńı prostory, které jsou jejich součást́ı,
musej́ı být odděleny od podpalubńıch nákladových prostor̊u vodotěsnými př́ıčnými přepážkami
protaženými až k palubě.

2.03.10 Obytné prostory muśı být plynotěsně odděleny od strojoven, kotelen a muśı být př́ımo
př́ıstupné z paluby. Pokud takový př́ıstup neńı, muśı existovat nouzový východ vedoućı př́ımo na
palubu.

2.03.11 Vstupy a výstupy vody v lodńım trupu a k nim připojená potrub́ı muśı být provedeny
tak, aby znemožňovaly jakékoliv neúmyslné vniknut́ı vody do plavidla.

2.03.12 Plavidlo muśı být provedeno tak, aby kotvy, zcela ani částečně, nevyčńıvaly přes bočńı
obš́ıvku.

2.04. Strojovny, kotelny a palivové nádrže

2.04.1 Strojovny a kotelny musej́ı být uspořádány tak, aby bylo možné jejich zař́ızeńı snadno a
bezpečně ovládat, obsluhovat a udržovat.

2.04.2 Nádrže na kapalné palivo nebo mazaćı olej, které jsou při běžném provozu vystaveny
statickému tlaku kapaliny a prostory pro cestuj́ıćı a obytné prostory nesměj́ı mı́t společné stěny.
Ustanoveńı předchoźı věty nemuśı být splněno u plavidla, které nemá uzavřené prostory, nejedná-li
se o nádrže na palivo s bodem vzplanut́ı 55 ◦C a méně.

2.04.3 Izolačńı materiál ve strojovnách muśı být chráněn před vniknut́ım paliva nebo palivových
výpar̊u. Všechny otvory ve stěnách, stropech a dveř́ıch strojoven, kotelen a prostor̊u s palivovými
nádržemi muśı být možné zavř́ıt zvenku. Uzav́ıraćı zař́ızeńı muśı být vyrobeno z oceli nebo z rov-
nocenně nehořlavého materiálu.

2.04.4 Strojovna, která je otevřená do volného prostoru nebo jej́ı prostor je omezen jen
sńımatelným nebo rozeb́ıratelným krytem nemuśı splňovat požadavky uvedené v čl. 2.04.8. nebo
6.07.1. pokud lze požár ve strojovně likvidovat přes označené a zevně otev́ıratelné hasebńı otvory
přenosným hasićım př́ıstrojem s potřebnou hasićı kapacitou.

2.04.5 Strojovna nebo motorový úsek obsahuj́ıćı vestavěné spalovaćı motory a/nebo trvale in-
stalované palivové nádrže muśı být odděleny od obytných prostor̊u. Tento požadavek je naplněn,
pokud konstrukce splňuje následuj́ıćı požadavky:

a) rozhrańı jsou nepřerušovaně utěsněna (např. svařeńım, pájeńım, lepeńım, laminováńım nebo
jinak);

b) prostupy pro kabely, potrub́ı atd. jsou uzavřeny tvarovkami, těsněńım a/nebo tmely;

c) př́ıstupové otvory, jako jsou dveře, poklopy, atd. jsou opatřeny závěry, takže se může zajistit
minimalizováńı pr̊uniku plynu a par v uzavřené poloze.
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Účinnost hraničńıch spoj̊u nebo utěsněńı se může doložit bud’ dokumentaćı, nebo vizuálńı
prohĺıdkou.

2.04.6 Strojovny a kotelny a daľśı prostory, ve kterých se mohou uvolňovat zápalné nebo jedovaté
plyny, muśı být přiměřeně odvětrávány.

2.04.7 Žebř́ıky a schody umožňuj́ıćı př́ıstup do strojoven a kotelen a k palivovým nádrž́ım muśı
být trvale připevněny a vyrobeny z oceli nebo jiného nárazuvzdorného a nehořlavého materiálu.

2.04.8 Strojovny a kotelny muśı mı́t dva východy, z nichž jeden může být nouzový. Od druhého
východu lze upustit, pokud

a) celková podlahová plocha (pr̊uměrná délka Ö pr̊uměrná š́ı̌rka v úrovni roviny podlahy) stro-
jovny nebo kotelny nepřesahuje 35 m2,

b) cesta od každého stanovǐstě, kde se provád́ı obsluha nebo údržba, k východu nebo k schodǐsti
u východu, který vede ven, neńı deľśı než 5 m a

c) na mı́stě obsluhy, které je nejv́ıce vzdáleno od únikových dveř́ı, je umı́stěn hasićı př́ıstroj;
totéž plat́ı odchylně od čl. 10.03.1 ṕısm. e), je-li instalovaný výkon stroj̊u menš́ı než 100 kW.

2.04.9 Nejvyšš́ı př́ıpustná hladina akustického tlaku ve strojovně se stálou obsluhou je 110 dB(A).
Měřićı body muśı být vybrány s ohledem na nezbytnou údržbu při běžném provozu zař́ızeńı, které
je zde umı́stěno. Měřeńı hluku se provád́ı dle normy ES-TRIN.

KAPITOLA 3
ZNAČKY MAXIMÁLNÍHO PONORU

3.01. Značky maximálńıho ponoru.

3.01.1 Rovina největš́ıho př́ıpustného ponoru muśı být určena tak, aby byla dodržena ustanoveńı
týkaj́ıćı se minimálńıho volného boku a minimálńı bezpečnostńı vzdálenosti. Z bezpečnostńıch
d̊uvod̊u však mohou být pro bezpečnostńı vzdálenost nebo volný bok stanoveny větš́ı hodnoty.

3.01.2 Rovina největš́ıho př́ıpustného ponoru muśı být vyznačena jasně viditelnými nesmaza-
telnými značkami maximálńıho ponoru.

3.01.3 Značky maximálńıho ponoru se muśı skládat z obdélńıku 300 mm dlouhého a 40 mm
vysokého s vodorovnou základnou, která se kryje s rovinou největš́ıho př́ıpustného ponoru.

3.01.4 Plavidlo muśı mı́t nejméně tři páry značek maximálńıho ponoru, z nichž jeden pár je
umı́stěn uprostřed plavidla a dva ostatńı jsou umı́stěny přibližně v jedné šestině délky plavidla od
př́ıdě a od zádě. To se nevyžaduje:

a) u plavidel, která jsou určena k přepravě nákladu a jsou kratš́ı než 40 m stač́ı dva páry značek
maximálńıho ponoru umı́stěné přibližně v jedné čtvrtině délky plavidla od př́ıdě a od zádě a

b) u plavidel, která nejsou určena k přepravě nákladu, kde stač́ı jeden pár značek maximálńıho
ponoru umı́stěných přibližně uprostřed plavidla.

3.01.5 Značky maximálńıho ponoru, které pozbudou platnosti na základě nové prohĺıdky, muśı
být odstraněny nebo označeny jako neplatné pod dohledem subjektu pověřeného prohĺıdkami.
Značka maximálńıho ponoru, která se stane nečitelnou, muśı být nahrazena pod dohledem sub-
jektu pověřeného prohĺıdkami.
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KAPITOLA 4
MANÉVROVATELNOST

4.01. Obecná ustanoveńı

4.01.1 Plavidla muśı prokázat přiměřenou schopnost plavby a manévrovatelnost.

4.01.2 Převozńı lod’ nepluj́ıćı volně muśı splňovat požadavky na manévrovatelnost stanovené
plavebńım úřadem s ohledem na plavebńı podmı́nky v mı́stě jej́ıho provozováńı, který při tom
využije některé požadavky čl. 4.02 až 4.10.

4.01.3 Převozńı lod’ pluj́ıćı volně s vlastńım pohonem muśı splňovat požadavky čl. 4.02 až 4.10.

4.02. Zkušebńı plavby

4.02.1 Manévrovatelnost se kontroluje zkušebńımi plavbami.

4.02.2 Soulad s požadavky čl. 4.06 až 4.10 lze prokázat i jiným zp̊usobem, zejména pokud byly
zkoušky provedeny na plavidle stejného typu.

4.02.3 Zkušebńı plavby a jejich vyhodnoceńı se provád́ı v souladu s požadavky stanovenými
v této př́ıloze.

4.03. Zkušebńı oblast

4.03.1 Zkušebńı plavby podle čl. 4.02 se uskutečňuj́ı na úseku vodńıch cest, kde má být převozńı
lod’ provozována nebo s obdobnými plavebńımi podmı́nkami a který určil plavebńı úřad s ohledem
na možnost řádného a bezpečného provedeńı zkoušek (dále jen

”
zkušebńı oblast“).

4.03.2 Zkušebńı oblast muśı umožnit zaznamenat hydrologické údaje, např. plavebńı hloubku,
š́ı̌rku úseku plavby a pr̊uměrnou rychlost proudu v plavebńı oblasti, při r̊uzných vodńıch stavech.

4.04. Zat́ıžeńı plavidla během zkušebńıch plaveb

4.04.1 Během zkušebńıch plaveb muśı být převozńı lod’ zat́ıžena nejméně do 70 % jejich nosnosti
a zat́ıžeńı muśı být rozloženo rovnoměrně.

4.05. Použit́ı zař́ızeńı plavidla při zkušebńı plavbě

4.05.1 Během zkušebńı plavby lze použ́ıt veškerá zař́ızeńı uvedená v osvědčeńı plavidla, která
lze ovládat z kormidelny, kromě kotev.

4.05.2 Př́ıd’ové kotvy je však možno použ́ıt při zkoušce zahrnuj́ıćı otáčeńı v proudu podle čl. 4.10.

4.06. Předepsaná (dopředná) rychlost plavby

4.06.1 Převozńı lod’ muśı dosáhnout vzhledem k hladině vody rychlosti plavby umožňuj́ıćı
bezpečné manévrováńı. Tento požadavek se nevztahuje na převozńı lodě bez strojńıho pohonu.
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4.07. Schopnost zastaveńı

4.07.1 Převozńı lod’ muśı být schopná zastavit při plavbě po proudu v dostatečně krátkém čase
a současně muśı být dostatečně ovladatelná.

4.08. Schopnost plavby vzad

4.08.1 Provád́ı-li se zastavovaćı manévr podle čl. 4.07 na klidné vodě, muśı být doplněn zkušebńı
plavbou směrem vzad.

4.09. Schopnost vyhýbáńı

4.09.1 Převozńı lod’ muśı být schopná provést v dostatečně krátkém čase vyhýbaćı manévr.

4.10. Schopnost otáčeńı

4.10.1 Převozńı lod’ muśı být schopná se včas otočit.

KAPITOLA 5
KORMIDELNÍ ZAŘÍZENÍ

5.01. Obecné požadavky

5.01.1 Je-li plavidlo vybaveno kormidelńım zař́ızeńım, muśı být spolehlivé a zajǐst’ovat dobrou
manévrovatelnost.

5.01.2 Poháněná kormidelńı zař́ızeńı muśı být navržena tak, aby kormidlo nemohlo samovolně
změnit polohu.

5.01.3 Celé kormidelńı zař́ızeńı muśı být navrženo tak, aby vydrželo stálý náklon až do výchylky
15◦ a okolńı teplotu od - 20 ◦C do + 50 ◦C.

5.01.4 Části kormidelńıho zař́ızeńı muśı být dostatečně pevné, aby vydržely namáháńı, kterým
jsou vystaveny za běžných provozńıch podmı́nek. Žádné vněǰśı śıly p̊usob́ıćı na kormidlo nesměj́ı
zhoršit funkčnost kormidelńıho stroje a jeho pohonné jednotky.

5.01.5 Vyžaduj́ı-li to śıly nutné k ovládáńı kormidla, muśı mı́t kormidelńı stroj motorovou po-
honnou jednotku.

5.01.6 Kormidelńı stroj s motorovou pohonnou jednotkou muśı být opatřen ochranou proti
přet́ıžeńı, aby byl omezen kroutićı moment a aby nedošlo k výpadku, či poruše kormidelńıho stroje.

5.01.7 Otvory v trupu a hř́ıdelová vedeńı pro kormidelńı pně muśı být zhotoveny tak, aby se
zabránilo úniku mazaćıch olej̊u znečǐst’uj́ıćıch vodu a vnikáńı vody do plavidla.

5.02. Pohonné jednotky kormidelńıho stroje

5.02.1 Má-li kormidelńı stroj motorovou pohonnou jednotku, muśı být vybaven druhou
nezávislou pohonnou jednotkou nebo ručńım pohonem. V př́ıpadě poruchy nebo selháńı pohonné
jednotky kormidelńıho zař́ızeńı muśı být možné zač́ıt použ́ıvat druhou nezávislou pohonnou jed-
notku nebo ručńı pohon do pěti sekund.

5.02.2 Nejsou-li druhá pohonná jednotka nebo ručńı pohon uváděny do provozu automaticky,
muśı být možné tak učinit neprodleně jediným jednoduchým a rychlým úkonem kormidelńıka.
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5.02.3 Druhá pohonná jednotka nebo ručńı pohon muśı rovněž zajistit srovnatelnou
manévrovatelnost jako prvńı pohonná jednotka.

5.02.4 U ručně ovládaných kormidelńıch zař́ızeńı muśı jedno otočeńı kolem odpov́ıdat úhlu kor-
midla nejméně 3◦.

5.02.5 U strojńıch kormidelńıch zař́ızeńı muśı být možné při maximálńım ponoru kormidla
dosáhnout pr̊uměrné úhlové rychlosti 4◦/s v celém rozsahu otáčeńı kormidla.

5.02.6 Požadavky 5.02.4 a 5.02.5 je třeba kontrolovat i s plavidlem pluj́ıćım plnou rychlost́ı při
posunu kormidla v rozsahu od 35◦ na levoboku do 35◦ na pravoboku. Dále se muśı ověřit, zda
kormidlo drž́ı polohu maximálńıho úhlu při maximálńı hnaćı śıle.

5.03. Hydraulická pohonná jednotka kormidelńıho stroje

5.03.1 Hydraulická pohonná jednotka kormidelńıho stroje nesmı́ sloužit jako pohonné zař́ızeńı
pro jiné silové jednotky nebo spotřebiče.

5.03.2 Hydraulické nádrže muśı být vybaveny výstražným systémem, který sleduje pokles hla-
diny oleje pod nejnižš́ı př́ıpustnou úroveň potřebnou pro bezpečný provoz.

5.03.3 Rozměry, konstrukce a uspořádáńı potrub́ı muśı v nejvyšš́ı možné mı́̌re vyloučit mecha-
nické poškozeńı nebo poškozeńı následkem požáru.

5.03.4 Hydraulické hadice

a) jsou př́ıpustné pouze tehdy, jsou-li nezbytné k pohlcováńı vibraćı nebo volnému pohybu kon-
strukčńıch prvk̊u;

b) muśı být určeny nejméně pro maximálńı provozńı tlak;

c) muśı být nahrazeny novými nejméně každých osm let.

5.03.5 Hydraulické válce, hydraulická čerpadla, hydromotory a elektromotory muśı být
prohlédnuty nejméně každých osm let odborně zp̊usobilou osobou a v př́ıpadě potřeby opraveny.

5.04. Zdroj energie

5.04.1 Kormidelńı zař́ızeńı se dvěma motorovými pohonnými jednotkami muśı mı́t nejméně dva
zdroje energie.

5.04.2 Neńı-li druhý zdroj energie pro motorovou pohonnou jednotku během plavby trvale k dis-
pozici, muśı být po dobu potřebnou k jeho nastartováńı zajǐstěn vyrovnávaćı systém s dostatečnou
kapacitou.

5.04.3 Hlavńı zdroj pro kormidelńı zař́ızeńı nesmı́ sloužit jako zdroj elektrické energie pro jiné
silové spotřebiče.

5.05. Ručńı pohon

5.05.1 Kormidelńı kolo ručńıho pohonu nesmı́ být poháněno motorovou pohonnou jednotkou.

5.05.2 Bez ohledu na polohu kormidla muśı být při automatickém zapnut́ı ručńıho pohonu
znemožněn zpětný chod kormidelńıho kola.

5.06. Zař́ızeńı kormidlovaćıch propeler̊u, vodomet̊u a cykloidńıch (Voith-Schneider) propeler̊u
a př́ıd’ová dokormidlovaćı zař́ızeńı

5.06.1 Je-li dálkové ovládáńı ke změně směru u zař́ızeńı kormidlovaćıch propeler̊u, vodo-
met̊u, cykloidńıch (Voith-Schneider) propeler̊u nebo př́ıd’ového dokormidlovaćıho zař́ızeńı elek-
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trické, hydraulické nebo pneumatické, muśı být plavidlo vybaveno dvěma navzájem nezávislými
ovládaćımi systémy mezi kormidelnou a propelerem nebo př́ıd’ovým dokormidlovaćım zař́ızeńım,
které přiměřeně splňuj́ı požadavky čl. 5.01 až 5.05. Tento odstavec se na dokormidlovaćı zař́ızeńı
nevztahuje, neńı-li zapotřeb́ı k dosažeńı požadované manévrovatelnosti.

5.06.2 Je-li plavidlo vybaveno dvěma nebo v́ıce na sobě nezávislými kormidlovaćımi propelery,
vodomety, cykloidńımi (Voith-Schneider) propelery nebo př́ıd’ovými dokormidlovaćımi zař́ızeńımi,
neńı druhý ovládaćı systém nutný, je-li při poruše jednoho zař́ızeńı u plavidla zachována dostatečná
manévrovatelnost.

5.07. Ukazatele a kontrolńı zař́ızeńı

5.07.1 Poloha kormidla muśı být jasně patrná z ovládaćıho stanovǐstě. Je-li ukazatel polohy
kormidla elektrický, muśı mı́t vlastńı napájeńı.

5.07.2 Na ovládaćım stanovǐsti muśı být optický a akustický poplašný systém, který signalizuje

a) pokles hladiny oleje v hydraulických nádrž́ıch pod nejnižš́ı př́ıpustnou úroveň v souladu
s čl. 5.03.2 a pokles provozńıho tlaku v hydraulické soustavě,

b) výpadek napájeńı ovládaćıho prvku ř́ızeńı,

c) výpadek napájeńı pohonných jednotek a

d) poruchu předepsaných vyrovnávaćıch systémů.

5.08. Pravidelné prohĺıdky

5.08.1 Prohĺıdku správnosti instalace kormidelńıho zař́ızeńı se strojńım pohonem provede subjekt
pověřený prohĺıdkami. Za účelem ověřeńı technické zp̊usobilosti kormidelńıho zař́ızeńı může být
vyžadováno předložeńı těchto doklad̊u:

a) popis kormidelńıho zař́ızeńı,

b) výkresy a informace o pohonných jednotkách kormidelńıho stroje a ovládaćıch prvćıch ř́ızeńı,

c) informace o kormidelńım stroji,

d) schéma elektrického zapojeńı a

e) návod k obsluze kormidelńıho zař́ızeńı.

5.08.2 Funkce celého kormidelńıho zař́ızeńı se kontroluje při zkušebńı plavbě.

5.08.3 Prohĺıdka muśı zahrnovat alespoň:

a) kontrolu souladu se schválenými výkresy a při pravidelné prohĺıdce, zda byly provedeny
úpravy kormidelńıho zař́ızeńı;

b) kontrolu funkčnosti kormidelńıho zař́ızeńı pro všechny provozńı možnosti;

c) vizuálńı kontrolu a zkoušku těsnosti hydraulických prvk̊u, zejména ventil̊u, potrub́ı, hydrau-
lických hadic, hydraulických válc̊u, hydraulických čerpadel a hydraulických saćıch koš̊u;

d) vizuálńı kontrolu elektrických prvk̊u, zejména relé, elektromotor̊u a bezpečnostńıch zař́ızeńı
a
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e) kontrolu optických a akustických kontrolńıch zař́ızeńı.

5.09. Regulátory rychlosti otáčeńı plavidla

5.09.1 Regulátory rychlosti otáčeńı plavidla a jej́ıch součásti muśı splňovat požadavky čl. 6.03.5.

5.09.2 Správná funkce regulátoru rychlosti otáčeńı plavidla se muśı zobrazovat na ovládaćım
stanovǐsti pomoćı zelené kontrolky. Muśı být kontrolován výpadek napájećıho napět́ı nebo jeho
nepř́ıpustné koĺısáńı a nepř́ıpustné sńıžeńı rychlosti otáček gyroskopu.

5.09.3 Je-li plavidlo vybaveno kromě regulátoru rychlosti otáčeńı plavidla i jiným kormidelńım
zař́ızeńım, muśı být možné z ovládaćıho stanovǐstě jednoznačně rozlǐsit, které z těchto zař́ızeńı bylo
zapnuto. Muśı být možné přepnout neprodleně z jednoho zař́ızeńı na druhé. Regulátor rychlosti
otáčeńı plavidla nesmı́ mı́t vliv na ostatńı kormidelńı zař́ızeńı.

5.09.4 Elektrické napájeńı regulátoru rychlosti otáčeńı plavidla muśı být nezávislé na jiných
elektrických spotřebič́ıch.

5.09.5 Gyroskopy, detektory a ukazatele rychlosti otáčeńı použité v regulátorech rychlosti otáčeńı
plavidla muśı splňovat minimálńı požadavky a zkušebńı postupy pro ukazatele rychlosti otáčeńı.

KAPITOLA 6
KORMIDELNA

6.01. Obecná ustanoveńı

6.01.1 Kormidelna muśı být zař́ızena tak, aby umožňovala soustavný výkon povinnost́ı kormi-
delńıka během plavby.

6.01.2 Z ovládaćıho stanovǐstě muśı být výhled ve všech směrech. Oblast omezeného výhledu
kormidelńıka před př́ıd́ı převozńı lodě nesmı́ překročit dvě délky lodi vzhledem k hladině vody.
K daľśımu zmenšeńı oblasti omezeného výhledu lze použ́ıt vhodné elektronické př́ıstroje.

6.01.3 Okna použitá v kormidelně muśı být vyrobena z bezpečnostńıho skla a muśı mı́t světelnou
propustnost nejméně 75 %. Čelńı okna na stanovǐsti v̊udce plavidla muśı být vybavena antire-
flexńı skly nebo upevněna tak, aby účinně znemožňovala odrazy. Tento požadavek je považován za
splněný, jsou-li okna vykloněna od svislé roviny směrem ven, a to ve vněǰśım úhlu nejméně 10◦ a
nejvýše 25◦.

6.01.4 Za běžných provozńıch podmı́nek nesmı́ hladina akustického tlaku hluku zp̊usobeného pla-
vidlem měřená na ovládaćım stanovǐsti v úrovni kormidelńıkovy hlavy překročit 70 dB(A). Měřeńı
hluku se provád́ı dle normy ES-TRIN.

6.02. Obecné požadavky na ovládaćı prvky, signálńı a kontrolńı zař́ızeńı

6.02.1 Ovládaćı prvky potřebné k ovládáńı převozńı lodě se muśı snadno přestavovat do provozńı
polohy. Provozńı poloha muśı být jednoznačně jasná.

6.02.2 Kontrolńı př́ıstroje muśı být snadno čitelné. Jejich osvětleńı muśı být plynule regulova-
telné až do úplného vypnut́ı. Světelné zdroje nesmı́ být rušivé a nesmı́ zhoršovat čitelnost kont-
rolńıch př́ıstroj̊u.

6.02.3 Muśı být jednoznačně zjistitelné, zda je zař́ızeńı v provozu. Je-li jeho fungováńı signali-
zováno pomoćı kontrolky, muśı být tato zelená.
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6.02.4 Jakákoli nesprávná funkce nebo porucha systémů, jejichž monitorováńı je předepsáno,
muśı být signalizována pomoćı červených výstražných světel.

6.02.5 Při rozsv́ıceńı červených výstražných světel muśı současně zazńıt zvukový výstražný
signál. Zvukové výstražné signály mohou být dány jako jeden hromadný signál. Hladina akus-
tického tlaku tohoto signálu muśı překročit maximálńı hladinu akustického tlaku okolńıho hluku
na ovládaćım stanovǐsti nejméně o 3 dB(A). Měřeńı akustického hluku se provád́ı dle normy ES-
-TRIN. Zvukový výstražný signál muśı být možné vypnout. Vypnut́ım se nesmı́ zabránit tomu, aby
výstražný signál byl opět spuštěn v př́ıpadě jiné nesprávné funkce. Červená výstražná světla lze
vypnout teprve po odstraněńı závady.

6.03. Zvláštńı požadavky na ovládaćı prvky, signálńı a kontrolńı zař́ızeńı hlavńıch motor̊u a
kormidelńıho zař́ızeńı převozńı lodě s vlastńım pohonem

6.03.1 Z ovládaćıho stanovǐstě muśı být možné ovládat a sledovat hlavńı motory a kormidelńı
zař́ızeńı.

6.03.2 Každý hlavńı motor muśı být ovládán jednou samostatnou pákou pohybuj́ıćı se po ob-
louku kruhu ve svislé rovině v́ıceméně rovnoběžné s podélnou osou plavidla. Pohyb páky vpřed
muśı zp̊usobit pohyb plavidla dopředu a pohyb páky k zádi muśı zp̊usobit pohyb plavidla nazpět.
K použit́ı spojky a změně směru docháźı, pokud je páka přibližně v neutrálńı poloze. Páka muśı do
neutrálńı polohy zaklapnout.

6.03.3 Muśı se zobrazovat směr náporu přenášeného na plavidlo pohonem a počet otáček pro-
pulsoru nebo hlavńıch motor̊u.

6.03.4 Na ovládaćım stanovǐsti se muśı nacházet signálńı a kontrolńı zař́ızeńı podle čl. 5.07.2,
čl. 7.03.3 a čl. 7.05.14.

6.03.5 Pro plavidla s kormidelnou uspořádanou k ř́ızeńı plavidla jednou osobou s pomoćı radaru
se přiměřeně použij́ı požadavky ES-TRIN. Použ́ıvaj́ı-li se regulátory rychlosti otáčeńı plavidla muśı
přiměřeně splňovat požadavky ES-TRIN.

6.03.6 V př́ıpadě kormidlovaćıch propeler̊u, vodomet̊u, cykloidńıch (Voith-Schneider) propeler̊u
a př́ıd’ového dokormidlovaćıho zař́ızeńı jsou př́ıpustné rovnocenné ovládaćı prvky a signálńı a kon-
trolńı zař́ızeńı. Požadavky v čl. 6.03.1 až 6.03.4 plat́ı přiměřeně s ohledem na zvláštńı vlastnosti a
zvolené uspořádáńı aktivńıch kormidlovaćıch a propulzńıch jednotek uvedených ve větě prvńı. Po-
dobně jako v př́ıpadě čl. 6.03.2 muśı být každá jednotka ovládaná pákou pohybuj́ıćı se po oblouku
kruhu ve svislé rovině v́ıceméně rovnoběžné se směrem śıly pohonné jednotky. Z polohy páky muśı
být jednoznačně rozpoznatelný směr śıly propulze p̊usob́ıćı na plavidlo. Jestliže kormidlovaćı pro-
peler nebo cykloidńı (Voth-Schneider) propeler neńı ovládán pákou, nemuśı být požadováno splněńı
požadavk̊u čl. 6.03.2. Obdobně to plat́ı při ovládáńı plavidla elektronicky s použit́ım joysticku. Tyto
odchylky muśı být uvedeny v osvědčeńı plavidla.

6.04. Signálńı světla, světelné a zvukové signály

6.04.1 V kormidelně nebo na ovládaćım stanovǐsti muśı být umı́stěny kontrolky nebo rovnocenná
zař́ızeńı ke kontrole signálńıch světel, neńı-li možné kontrolu provádět př́ımo.

6.04.2 Na plavidle mohou být použity pouze návěstńı sv́ıtilny splňuj́ıćı požadavky na signálńı
světla podle jiného právńıho předpisu.

6.05. Radarové vybaveńı, ukazatel rychlosti otáčeńı plavidla, zař́ızeńı pro sledováńı polohy
a pohybu plavidel a zař́ızeńı pro zobrazováńı elektronických plavebńıch map
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6.05.1 U plavidel vybavených radarem muśı tato zař́ızeńı splňovat technické požadavky stano-
vené v normě ES-TRIN.

6.05.2 U plavidel vybavených zař́ızeńım ke sledováńı polohy a pohybu plavidel v rámci vni-
trozemského systému automatické identifikace podle př́ımo použitelného předpisu Evropské unie
upravuj́ıćıho technické specifikace pro systémy sledováńı polohy a pohybu1 a zař́ızeńım k zob-
razováńı elektronických plavebńıch map a informaćı o poloze a pohybu plavidel podle př́ımo
použitelného předpisu Evropské unie upravuj́ıćıho technické specifikace pro systém zobrazováńı
elektronických plavebńıch map a informaćı pro vnitrozemskou plavbu2 muśı tato zař́ızeńı splňovat
technické požadavky stanovené v normě ES-TRIN.

6.06. Zař́ızeńı pro vnitřńı komunikaci na plavidle

6.06.1 Na převozńı lodi s kormidelnou, která neumožňuje př́ımou komunikaci s cestuj́ıćımi, muśı
být k dispozici zař́ızeńı pro vnitřńı komunikaci na plavidle.

6.06.2 Přiměřeně to plat́ı pro plovoućı zař́ızeńı služeb, na kterém jsou uzavřené prostory.
Z ovládaćıho stanovǐstě muśı být možné navázat spojeńı s prostory pro posádku anebo lodńı per-
sonál. Př́ıjem muśı být na všech mı́stech těchto vnitřńıch komunikačńıch linek uskutečňován pomoćı
reproduktoru a vyśıláńı pevným mikrofonem nebo rovnocenným technickým zař́ızeńım.

6.07. Poplašný systém

6.07.1 Na převozńı lodi s uzavřeným prostorem nebo na plovoućım zař́ızeńı služeb s uzavřeným
prostorem muśı být poplašný systém, pomoćı něhož lze spustit akustický výstražný signál
v uzavřených obytných prostorách, strojovnách a prostorách pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky.

6.07.2 Ovládaj́ıćı osoba muśı mı́t v dosahu tlač́ıtko
”
vypnuto/zapnuto“ pro ovládáńı poplašného

signálu.

6.07.3 Hladina akustického tlaku výstražného signálu v obytných prostorech nesmı́ být menš́ı
než 75 dB(A). Ve strojovnách a strojovnách čerpadel muśı mı́t výstražný signál podobu blikaj́ıćıho
světla, které je viditelné ze všech stran a jednoznačně rozeznatelné na všech mı́stech. Měřeńı akus-
tického tlaku výstražného signálu se provád́ı dle normy ES-TRIN.

6.08. Vytápěńı a větráńı

6.08.1 Kormidelna, která je uzavřeným prostorem muśı být vybavena účinnou a regulovatelnou
vytápěćı a větraćı soustavou.

1Nař́ızeńı Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikaćıch pro systémy sledováńı
polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných
ř́ıčńıch informačńıch službách (RIS) na vnitrozemských vodńıch cestách ve Společenstv́ı.

2Prováděćı nař́ızeńı Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. zář́ı 2013 o technických specifikaćıch pro systém k zobra-
zováńı elektronických plavebńıch map a informaćı pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.
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KAPITOLA 7
KONSTRUKCE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

7.01. Obecná ustanoveńı

7.01.1 Strojńı zař́ızeńı a jejich připojené soustavy a zař́ızeńı muśı být navrženy, vyrobeny a
instalovány v souladu s principy dobré praxe.

7.01.2 Tlakové nádoby určené pro provoz plavidla muśı být zkontrolovány subjektem pověřeným
prohĺıdkami za účelem ověřeńı, že jsou bezpečné pro provoz:

a) před svým prvńım uvedeńım do provozu,

b) před opětovným uvedeńım do provozu po jakékoli úpravě nebo opravě a

c) pravidelně nejméně každých pět let.

7.02. Bezpečnost provozu

7.02.1 Strojńı zař́ızeńı muśı být umı́stěna a upevněna tak, aby byla dostatečně př́ıstupná pro
obsluhu a údržbu a aby neohrožovala osoby, které tyto úkony prováděj́ı. Strojńı zař́ızeńı muśı být
zabezpečena proti náhodnému spuštěńı.

7.02.2 Hlavńı motory, pomocná zař́ızeńı, kotle a tlakové nádoby a jejich př́ıslušenstv́ı muśı být
vybaveny bezpečnostńımi prvky.

7.02.3 Motory poháněj́ıćı tlakové a saćı ventilátory větraćı soustavy muśı být možné zastavit
z vněǰśıho prostoru, než ve kterém jsou umı́stěny, a z prostoru mimo strojovny.

7.02.4 Spojovaćı prvky potrub́ı (hadice) pro palivo, mazaćı olej a oleje (včetně hydraulických
kapalin) použ́ıvané v soustavách pro přenos śıly a v ovládaćıch, pohonných a topných soustavách
muśı být vybaveny kryty nebo jinou vhodnou ochranou, aby se zamezilo rozstřiku nebo prosáknut́ı
paliva nebo oleje na horké plochy, do vstup̊u sáńı vzduchu strojńıho zař́ızeńı nebo do jiných zdroj̊u
vzńıceńı. Počet spojovaćıch prvk̊u v těchto potrubńıch soustavách muśı být co nejmenš́ı.

7.02.5 Pružné spoje potrub́ı jsou povoleny, s výjimkou strojoven, v těchto soustavách:

a) drenážńı a balastńı,

b) palivové a olejové,

c) požárńıch a myt́ı paluby,

d) větraćıch, měř́ıćıch a plńıćıch,

e) sanitárńıho odpadu (kanalizace) a

f) pitné vody.

Ve strojovnách mohou tyto spoje být použity za podmı́nky, že jsou nehořlavé.

7.02.6 Materiál pružných spoj̊u muśı být odolný proti p̊usobeńı dopravovaného média.

7.02.7 U pružných spojeńı je dovoleno použ́ıvat hotové spojky s koncovkami (př́ıruby nebo
šroubeńı). Tyto spoje muśı být na dobře viditelných a př́ıstupných mı́stech.
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7.03. Pohonné zař́ızeńı

7.03.1 Pro strojńı pohon jsou povoleny pouze:

a) vznětové motory,

b) elektrické motory,

c) zážehové př́ıvěsné motory.

7.03.2 Pohonné zař́ızeńı plavidla se strojńım pohonem muśı být možné rychle a spolehlivě uvést
do chodu, zastavit a uvést do zpětného chodu.

7.03.3 Pomoćı vhodných zař́ızeńı, která v př́ıpadě dosažeńı kritické hladiny spouštěj́ı poplašný
signál, je u převozńı lodě poháněné spalovaćım motorem nutno sledovat

a) teplotu chlad́ıćı vody hlavńıch motor̊u,

b) tlak mazaćıho oleje u hlavńıch motor̊u a převodovek a

c) tlak oleje a vzduchu u reverzačńıch jednotek hlavńıch motor̊u, reverzńıch převodovek nebo
vrtuĺı.

7.03.4 U plavidla s jedńım hlavńım motorem se tento motor nesmı́ automaticky vyṕınat
s výjimkou ochrany proti zvýšeńı otáček.

7.03.5 U plavidel s jedńım hlavńım motorem může být tento motor opatřen automatickým
zař́ızeńım ke sńıžeńı počtu otáček motoru pouze tehdy, je-li automatické sńıžeńı počtu otáček
motoru v kormidelně signalizováno vizuálně i zvukově a zař́ızeńı ke sńıžeńı počtu otáček motoru
lze vypnout ze stanovǐstě kormidelńıka.

7.03.6 Hř́ıdel muśı být uložena tak, aby nemohlo doj́ıt k úniku maziv znečǐst’uj́ıćıch vodu.

7.04. Výfuková soustava spalovaćıho motoru

7.04.1 Všechny výfukové plyny muśı být z plavidla odváděny.

7.04.2 Výfukové potrub́ı muśı být sestaveno tak, aby do žádné části plavidla nepronikaly
výfukové plyny z výfukových potrub́ı. Výfuková potrub́ı procházej́ıćı obytnými prostory nebo kor-
midelnou muśı mı́t v těchto prostorech plynotěsné ochranné opláštěńı. Mezera mezi výfukovým
potrub́ım a plynotěsným ochranným opláštěńım muśı umožnit př́ıvod vněǰśıho vzduchu.

7.04.3 Výfuková potrub́ı muśı být uspořádána a chráněna tak, aby nemohla zp̊usobit požár.

7.04.4 Ve strojovnách muśı být výfukové potrub́ı vhodně tepelně izolováno, nebo chlazeno.
V prostorech mimo strojovnu postačuje ochrana před dotykem.

7.05. Palivové nádrže, potrub́ı a př́ıslušenstv́ı

7.05.1 Kapalné palivo muśı být skladováno v ocelových nádrž́ıch, nebo v nádrž́ıch označených
značkou shody CE se schváleným typem, které bud’ jsou ned́ılnou součást́ı lodńıho trupu, nebo jsou
k lodńımu trupu pevně připevněny. Palivové nádrže nesměj́ı mı́t společné dělićı stěny s nádržemi
na pitnou vodu.
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7.05.2 Nádrže, jejich potrub́ı a daľśı př́ıslušenstv́ı muśı být uloženy a uspořádány tak, aby palivo
ani palivové výpary nemohly náhodně uniknout do plavidla. Ventily nádrž́ı určené k odběru vzorku
paliva nebo odváděńı vody muśı být vybaveny automatickým zav́ıráńım.

7.05.3 Před kolizńı přepážkou nesměj́ı být umı́stěny žádné palivové nádrže.

7.05.4 Palivové nádrže a jejich armatury nesměj́ı být umı́stěny př́ımo nad pevně vestavěnými
motory nebo jejich výfukovým potrub́ım.

7.05.5 Plnićı otvory palivových nádrž́ı muśı být zřetelně označeny.

7.05.6 Vyústěńı plnićıch potrub́ı palivových nádrž́ı, kromě nádrž́ı plněných pro denńı spotřebu,
muśı být na palubě. Nádrže muśı být opatřeny odvětrávaćım potrub́ım vyústěným do vněǰśıho
ovzduš́ı nad palubou, které je uspořádáno tak, aby do něj nemohla vniknout voda. Vnitřńı pr̊uměr
odvětrávaćıho potrub́ı muśı být nejméně 18 mm. Jsou-li nádrže navzájem propojené, muśı pr̊uřez
spojovaćıho potrub́ı činit nejméně 1,25násobek pr̊uřezu plnićıho potrub́ı.

7.05.7 S výjimkou nádrž́ı namontovaných př́ımo na motoru, muśı být rozvodné potrub́ı kapalného
paliva př́ımo na výstupu z nádrže vybaveno rychlouzav́ıraćım ventilem, který lze obsluhovat z pa-
luby, i když jsou dotyčné prostory uzavřeny. Je-li provozńı zař́ızeńı kryté, v́ıko nebo kryt nesmı́
být uzamykatelné. Provozńı zař́ızeńı s rychlouzav́ıraćım ventilem muśı být označeno červeně. Je-
li zař́ızeńı kryté, muśı být kryt nebo v́ıko označeny symbolem pro rychlouzav́ıraćı ventil podle
obrázku 9 v dodatku I k této př́ıloze.

7.05.8 Ustanoveńı 7.05.7 se nevztahuje na přenosné palivové nádrže do objemu 25 l, umı́stěných
v odvětrávaných prostorech s min. pr̊uřezem větraćıch otvor̊u 3000 mm2.

7.05.9 Palivová potrub́ı, jejich spojovaćı prvky (hadice), těsněńı a armatury muśı být vyrobeny
z materiálu, který vydrž́ı mechanické, chemické a tepelné namáháńı, které lze předpokládat. Pali-
vová potrub́ı nesmı́ být vystavena škodlivým účink̊um tepla a muśı být možná jejich kontrola po
celé délce.

7.05.10 Palivové nádrže převozńı lodě pluj́ıćı volně muśı být opatřeny vhodným zař́ızeńım pro
měřeńı množstv́ı paliva.

7.05.11 Palivové nádrže muśı být chráněny při jejich plněńı před rozlit́ım paliva pomoćı od-
pov́ıdaj́ıćıch technických zař́ızeńı plavidla.

7.05.12 Jsou-li palivové nádrže opatřeny automatickým plńıćım zař́ızeńım, muśı čidla zastavit
plněńı, je-li nádrž plná z 97 %.

7.05.13 Palivové nádrže muśı být vybaveny otvory s těsnými uzávěry, které umožňuj́ı čǐstěńı a
kontrolu.

7.05.14 Palivové nádrže př́ımo zásobuj́ıćı hlavńı motory a motory potřebné pro bezpečný provoz
převozńı lodě pluj́ıćı volně muśı být vybaveny zař́ızeńım, které dává v kormidelně vizuálńı a zvukový
signál v př́ıpadě, že hladina naplněńı palivem již nezaručuje bezpečný provoz.

7.05.15 Ustanoveńı 7.05.14 se nevztahuje na přenosné palivové nádrže.

7.06. Skladováńı mazaćıho oleje a olej̊u použ́ıvaných v soustavách pro přenos sil a
v ovládaćıch, pohonných a topných soustavách, potrub́ı a př́ıslušenstv́ı

7.06.1 Oleje se skladuj́ı v ocelových nádrž́ıch, které bud’ jsou ned́ılnou součást́ı lodńıho trupu,
nebo jsou k lodńımu trupu pevně připevněny. Vyžaduje-li to konstrukce plavidla, lze použ́ıt rovno-
cenný nehořlavý materiál.
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7.06.2 Nádrže na oleje, jejich potrub́ı a daľśı př́ıslušenstv́ı muśı být uloženy a uspořádány tak,
aby olej ani jeho výpary nemohly náhodně uniknout do plavidla.

7.06.3 Před kolizńı přepážkou nesměj́ı být umı́stěny žádné nádrže na olej.

7.06.4 Nádrže na mazaćı olej a jejich armatury nesměj́ı být umı́stěny př́ımo nad motory nebo
výfukovým potrub́ım.

7.06.5 Plnićı otvory nádrž́ı na olej muśı být zřetelně označeny.

7.06.6 Potrub́ı pro olej, jejich spojovaćı prvky (hadice), těsněńı a armatury muśı být vyrobeny
z materiálu, který vydrž́ı mechanické, chemické a tepelné namáháńı, které lze předpokládat. Potrub́ı
nesmı́ být vystavena škodlivým účink̊um tepla a muśı být možná jejich kontrola po celé délce.

7.06.7 Nádrže na olej muśı být opatřeny vhodným zař́ızeńım pro měřeńı jejich obsahu. Měřićı
zař́ızeńı muśı být dobře čitelné až po nejvyšš́ı hladinu plněńı nádrže. Skleněné stavoznaky muśı
být účinně chráněny před nárazy, muśı být na dolńım konci opatřeny automatickým uzav́ıraćım
zař́ızeńım a na horńım konci připojeny k nádrž́ım nad nejvyšš́ı hladinou jejich plněńı. Materiál
použitý k výrobě skleněných stavoznak̊u se při běžné okolńı teplotě nesmı́ deformovat. Měřićı trubky
nesměj́ı být vyústěny v obytných prostorech. Měřićı trubky vyústěné ve strojovně nebo kotelně muśı
být opatřeny vhodným samouzav́ıraćım zař́ızeńım.

7.07. Odvodněńı a drenážńı soustavy

7.07.1 Každý vodotěsný úsek plavidla muśı být možno odvodnit zvlášt’. Tento požadavek se
nevztahuje na vodotěsné úseky, které jsou během provozu obvykle hermeticky utěsněny.

7.07.2 Převozńı lod’ nebo plovoućı zař́ızeńı služeb muśı mı́t dvě samostatná drenážńı čerpadla,
která nesměj́ı být instalována ve stejném prostoru. Nejméně jedno čerpadlo muśı mı́t strojńı pohon.
U převozńı lodě a plovoućıho zař́ızeńı služeb s výtlakem nepřesahuj́ıćım 250 t však postačuje jedno
čerpadlo s ručńım nebo strojńım pohonem. Všechna předepsaná čerpadla muśı být možno použ́ıt
ve všech vodotěsných úsećıch.

7.07.3 Minimálńı výkon

Q1 = 0, 1× d21[l/min];

d1 je vypočteno podle vzorce:

d1 = 1, 5×
√

L(B + H) + 25[mm].

Minimálńı výkon Q2 druhého drenážńıho čerpadla se vypočte podle tohoto vzorce:

Q2 = 0, 1× d22[l/min];

d2 je vypočteno podle vzorce:

d2 = 1, 5×
√
l(B + H) + 25[mm].

Hodnota d2 však nesmı́ být vyšš́ı než hodnota d1.
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K výpočtu Q2 se použije délka nejdeľśıho vodotěsného úseku.

V těchto vzorćıch:

l je délka př́ıslušného vodotěsného úseku v m;
d1 je vypočtený vnitřńı pr̊uměr hlavńıho drenážńıho potrub́ı v mm;
d2 je vypočtený vnitřńı pr̊uměr potrubńıch větv́ı v mm.

7.07.4 Jsou-li drenážńı čerpadla připojena k drenážńı soustavě, drenážńı potrub́ı muśı mı́t vnitřńı
pr̊uměr nejméně d1 v mm a potrubńı větve muśı mı́t vnitřńı pr̊uměr nejméně d2 v mm. U plavidel
délky do 25 m lze hodnoty d1 a d2 sńıžit na 35 mm.

7.07.5 Jsou povolena jen samonasávaćı drenážńı čerpadla.

7.07.6 Pro každý odvodňovaný úsek plavidla s plochým dnem širš́ı než 5 m muśı být instalován
alespoň jeden saćı koš na levoboku i pravoboku plavidla.

7.07.7 Zadńı kolizńı prostor muśı být možné odvodnit pomoćı snadno dostupné, automaticky
uzav́ıratelné armatury.

7.07.8 Potrubńı větve jednotlivých úsek̊u muśı být spojené do hlavńıho drenážńıho potrub́ı po-
moćı uzav́ıratelných zpětných ventil̊u. Úseky nebo jiné prostory umožňuj́ıćı pojmout zátěž (balast)
mohou být zapojeny do drenážńı soustavy pouze přes jednoduché uzav́ıraćı zař́ızeńı. Tyto prostory
se zaplńı zátěžovou vodou pomoćı zátěžového potrub́ı, které je trvale nainstalováno a je nezávislé
na drenážńım potrub́ı, nebo pomoćı potrubńıch větv́ı, které lze připojit na hlavńı drenážńı potrub́ı
pomoćı ohebného potrub́ı (hadic) nebo pružných přechodových kus̊u.

7.07.9 Sběrné prostory dna (nádńı) podpalubńıch prostor muśı být vybaveny pro měřeńı nebo
kontrolu jejich zaplněńı.

7.07.10 Je-li na plavidle drenážńı soustava s trvale instalovaným potrub́ım, muśı být drenážńı po-
trub́ı sběrných prostor určené ke sběru zaolejované vody vybaveno uzávěry, které subjekt pověřený
prohĺıdkami opatřil plombou. Počet a umı́stěńı těchto uzávěr̊u se uvede v osvědčeńı plavidla.

7.07.11 Uzamknut́ı uzávěr̊u se považuje za rovnocenné zaplombováńı, jestliže kĺıče k zámk̊um
uzávěr̊u jsou odpov́ıdaj́ıćım zp̊usobem označeny a uchovávány na označeném a snadno dostupném
mı́stě ve strojovně.

7.08. Uložeńı zaolejované vody

7.08.1 Na plavidle s hlavńım nebo pomocným motorem muśı být možné skladovat zaolejovanou
vodu, která se nashromáždila během provozu. Za t́ımto účelem se za mı́sto uložeńı považuje sběrný
prostor nade dnem strojovny (nádńı).

7.09. Hluk vydávaný plavidly

7.09.1 Hluk vydávaný plavidlem během plavby, zejména hluk zp̊usobený sáńım a výfukem mo-
toru, muśı být odpov́ıdaj́ıćım zp̊usobem tlumen.

7.09.2 Hluk vydávaný převozńı lod́ı s vlastńım strojńım pohonem během plavby v mı́stě
vzdáleném 25 m od boku plavidla nesmı́ překročit 75 dB(A).

7.09.3 Hluk vydávaný plovoućım zař́ızeńım nebo převozńı lod́ı se strojńım pohonem v klidu
v mı́stě vzdáleném 25 m od boku plavidla nesmı́ překročit 65 dB(A).

7.09.4 Měřeńı hluku se provád́ı dle normy ES-TRIN.
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KAPITOLA 8
EMISE PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A ZNEČIŠŤUJÍCÍCH ČÁSTIC ZE

SPALOVACÍCH MOTORŮ a emise hluku

8.01. Spalovaćı motor použitý na plavidle muśı splňovat požadavky normy ES-TRIN, nař́ızeńı
vlády o rekreačńıch plavidlech a vodńıch skútrech nebo vyhlášky o vedeńı rejstř́ıku malých
plavidel a technické zp̊usobilosti malých plavidel, převozńıch lod́ı a plovoućıch zař́ızeńı k pro-
vozu na vodńıch cestách.

8.02. Splněńı mezńıch hodnot emiśı výfukových plyn̊u u motor̊u se dokládá př́ıslušným cer-
tifikátem nebo prohlášeńım o shodě.

8.03. Spalovaćı motor je instalován na plavidle a udržován podle instrukce výrobce, aby bylo
zajǐstěno plněńı stanovených limit̊u výfukových emiśı a emiśı hluku.

KAPITOLA 9
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

9.01. Obecná ustanoveńı

9.01.1 Neexistuj́ı-li zvláštńı požadavky na určitá zař́ızeńı a jejich části, považuje se stupeň
bezpečnosti a provedeńı za uspokojivý, pokud jsou v souladu s platnou elektrotechnickou normou,
na kterou je zveřejněn odkaz v Úředńım věstńıku Evropské unie, nebo stanovené v harmonizované
nebo určené normě2), na kterou je zveřejněn odkaz ve Věstńıku Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státńı zkušebnictv́ı.

9.01.2 Provozovatel nebo vlastńık plavidla muśı uchovávat a aktualizovat tyto doklady:

a) přehledná schémata celého elektrického zař́ızeńı,

b) schémata zapojeńı pro hlavńı, nouzový a distribučńı rozvaděč s nejd̊uležitěǰśımi technickými
údaji, např. velikost proudu a jmenovitý proud jistič̊u a ovladač̊u,

c) údaje o výkonu elektrických stroj̊u a zař́ızeńı a

d) údaje o druhu kabel̊u a o pr̊uřezu vodič̊u.

9.01.3 Elektrické zař́ızeńı muśı zajistit bezchybnou funkčnost v trvalém náklonu až do 15◦ a
okolńı teplotu od 0 ◦C do +40 ◦C a teplotu na plavidle od -20 ◦C do +40 ◦C.

9.01.4 Elektrická a elektronická zař́ızeńı a př́ıstroje muśı být plně př́ıstupné a jejich údržba muśı
být snadná.

9.02. Systémy napájeńı elektrickou energíı

9.02.1 Dostatečné dimenzováńı napájeńı je nutno prokázat výkonovou bilanćı. V úvahu lze vźıt
přiměřený faktor současnosti.

9.03. Ochrana před dotekem, vniknut́ım pevných těles a pr̊usakem vody

9.03.1 Druh minimálńı ochrany u pevně namontovaných část́ı zař́ızeńı muśı odpov́ıdat údaj̊um
uvedeným v tabulce.
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Místo Druh minimální ochrany (podle publ. ČSN EN 60529)

Generátory Motory Transformátory Panely, 
Rozvaděče, 
Spínače

Montážní 
příslušenství

Osvětlovací 
zařízení

Provozní 
prostory, 
strojovny, 
oddělení pro 
kormidelní 
stroj

IP 22 IP 22 IP 22 (2) IP 22 (1) 
(2)

IP 44 IP 22

Skříňky na 
akumulátory 
a barvy

IP 44
u. (Ex) (3)

Otevřené 
paluby a 
ovládací 
stanoviště

IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Kormidelna IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22

Kajuty a 
vnitřní 
prostory pro 
cestující a 
zákazníky 
kromě 
sociálních 
zařízení a 
umýváren

IP 22 IP 20 IP 20

Sociální 
zařízení a 
umývárny

IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44

(1) Pokud přístroje uvolňují velké teplo: IP 12

(2) Pokud přístroje nebo panely nemají tento druh ochrany, musí jejich umístění splňovat podmínky 
platné pro tento druh ochrany.

(3) Elektrické zařízení typu s osvědčenou bezpečností podle

a) evropských norem EN 50014:1997; 50015:1998; 50016:2002; 50017:1998; 50018:2000; 
50019:2000 a 50020:2002 v platném znění

nebo

b) publikace souboru ČSN EN 60079 v platném znění a edici.

37



9.04. Ochrana před výbuchem

9.04.1 Pouze nevýbušné elektrické zař́ızeńı lze instalovat v prostorech, v nichž se mohou akumu-
lovat potenciálně výbušné plyny nebo směśı plyn̊u, např. odděleńı určená pro akumulátory nebo
skladováńı vysoce hořlavých výrobk̊u. V těchto prostorech nelze instalovat sṕınače osvětleńı nebo
jiných elektrických př́ıstroj̊u. Ochrana před výbuchem muśı vźıt v úvahu vlastnosti potenciálně
výbušných plyn̊u nebo směśı plyn̊u, které mohou vzniknout (skupina výbušnosti, teplotńı tř́ıda).

9.05. Ochranné uzemněńı

9.05.1 Systémy s napět́ım vyšš́ım než 50 V muśı být uzemněny.

9.05.2 Kovové části, u nichž může doj́ıt k dotyku a které při běžném provozu nejsou pod napět́ım,
např. rámy a kryty motor̊u, př́ıstroje a osvětlovaćı zař́ızeńı, muśı být uzemněny samostatně, pokud
nejsou v elektrickém kontaktu s lodńım trupem.

9.05.3 Kryty přenosných elektrických spotřebič̊u a přenosných př́ıstroj̊u muśı být při běžném
provozu uzemněny pomoćı dodatečného uzemňovaćıho vodiče v př́ıvodńım kabelu. Toto ustanoveńı
neplat́ı v př́ıpadě použit́ı ochranného izolačńıho transformátoru a pro př́ıstroje opatřené ochrannou
izolaćı (dvojitá izolace).

9.05.4 Pr̊uřez uzemňovaćıch vodič̊u nesmı́ být menš́ı, než jsou hodnoty uvedené v tabulce:

Průřez vnějších 
vodičů [mm2]

Minimální průřez uzemňovacích vodičů

v izolovaných 
kabelech [mm2]

uložených 
samostatně [mm2]

od 0,5 do 4 stejný průřez jako 
u vnějšího vodiče

4

více než 4 až 16 stejný průřez jako 
u vnějšího vodiče

stejný průřez u 
vnějšího vodiče

více než 16 až 35 16 16

více než 35 až 120 poloviční průřez 
vnějšího vodiče

poloviční průřez 
vnějšího vodiče

více než 120 70 70
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9.06. Nejvyšš́ı př́ıpustná napět́ı

9.06.1 Na plavidle nesmı́ být instalována zař́ızeńı s napět́ım vyšš́ım, než je uvedeno v tabulce:

Druh zařízení Nejvyšší přípustné napětí

Stejnosměrný 
proud

Jednofázový 
střídavý 
proud

Třífázový 
střídavý 
proud

a) Pohonná a vytápěcí zařízení včetně vývodů 
pro obecné použití

250 V 250 V 500 V

b) Světelná, komunikační, povelová a 
informační zařízení včetně vývodů pro obecné 
použití

250 V 250 V -

c) Vývody pro napájení přenosných přístrojů 
používaných na otevřených palubách nebo v 
omezených nebo vlhkých kovových uzavřených 
prostorech kromě bojlerů a nádrží:

1. všeobecně 50 V (1) 50 V (1) -

2. při použití ochranného izolačního 
transformátoru pro jediné zařízení

- 250 V (2) -

3. při použití zařízení s ochrannou (dvojitou) 
izolací

250 V 250 V -

4. při použití proudových chráničů - 250 V 500 V

d) Přenosné elektrické spotřebiče např. 
elektrická zařízení pro kontejnery, motory, 
ventilátory a mobilní čerpadla, která během 
provozu nejsou obvykle přenášena a jejichž 
vodící součásti, u nichž může dojít k dotyku, 
jsou uzemněny pomocí uzemňovacího vodiče v 
propojovacím kabelu, a které kromě tohoto 
uzemňovacího vodiče jsou připojeny k lodnímu 
trupu svou polohou nebo dodatečným vodičem

250 V 250 V 500 V

e) Vývody pro napájení přenosných přístrojů 
používaných v bojlerech a v nádržích

50 V 50 V -

(1) V případě napětí ze sítí s vyšším napětím je nutno použít galvanické oddělení
(bezpečnostní transformátor).

(2) Všechny póly sekundárního obvodu musí být izolovány od země.
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9.06.2 Odchylně od čl. 9.06.1 jsou př́ıpustná vyšš́ı napět́ı, jsou-li uplatněna nezbytná ochranná
opatřeńı:

a) pro pohonná zař́ızeńı, jejichž výkonnost to vyžaduje, nebo

b) pro speciálńı palubńı zař́ızeńı, např́ıklad rádiové zař́ızeńı a zapalováńı.

9.07. Rozvodné systémy

9.07.1 Pro stejnosměrný a jednofázový stř́ıdavý proud jsou př́ıpustné tyto rozvodné systémy:

a) dvouvodičové systémy, z nichž je jeden uzemněn (L1/N/PE) = (śıt’ TN-S),

b) jednovodičové systémy využ́ıvaj́ıćı principu zpětného vedeńı lodńım trupem, pouze pro mı́stńı
zař́ızeńı (např. startéry spalovaćıch motor̊u, katodová ochrana) = (śıt’ PELV) a

c) dvouvodičové systémy izolované od lodńıho trupu (L1/L2/PE) = (śıt’ IT).

9.07.2 Pro tř́ıfázový stř́ıdavý proud jsou př́ıpustné tyto rozvodné systémy:

a) čtyřvodičové systémy s uzemněńım nulového bodu nevyuž́ıvaj́ıćı princip zpětného vedeńı
lodńım trupem (L1/L2/L3/N/PE) = (śıt’ TN-S),

b) tř́ıvodičové systémy izolované od lodńıho trupu (L1/L2/L3/PE) = (śıt’ IT) a

c) tř́ıvodičové systémy s uzemněńım nulového bodu využ́ıvaj́ıćı princip zpětného vedeńı lodńım
trupem, nejsou však př́ıpustné pro koncové obvody (L1/L2/L3/PEN).

9.07.3 Mohou být použity jiné systémy zajǐst’uj́ıćı obdobné technické parametry a stejnou úroveň
bezpečnosti.

9.08. Břehové př́ıpojky nebo jiné vněǰśı śıtě

9.08.1 Napájećı vedeńı z břehových śıt́ı nebo jiných vněǰśıch śıt́ı k zař́ızeńım energetické śıtě
plavidla muśı mı́t pevné spojeńı na plavidle v podobě pevných vývod̊u nebo pevných zásuvek.
Kabelové spojky nesmı́ být vystaveny zat́ıžeńı v tahu.

9.08.2 Pokud př́ıvodńı napět́ı převyšuje 50 V, muśı být trup plavidla účinně uzemněn.
Uzemňovaćı zásuvka muśı být označena.

9.08.3 Sṕınaćı zař́ızeńı pro př́ıpojky muśı být uspořádána tak, aby se zamezilo souběžnému
provozu generátoru energetické śıtě plavidla a pobřežńı energetické śıtě nebo jiné vněǰśı energetické
śıtě. Krátkodobý souběžný provoz je povolen při přechodu z jednoho systému na druhý bez přerušeńı
napět́ı.

9.08.4 Př́ıpojka muśı být chráněna před zkratem a přet́ıžeńım.

9.08.5 Na hlavńım rozvaděči muśı být umı́stěno zař́ızeńı indikuj́ıćı, je-li př́ıvod ze břehu pod
napět́ım.

9.08.6 Muśı být nainstalováno kontrolńı zař́ızeńı, aby bylo možno v př́ıpadě stejnosměrného
proudu srovnat polaritu a u tř́ıfázového stř́ıdavého proudu sled fáźı mezi př́ıpojkou a energetickou
śıt́ı plavidla.
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9.08.7 Návěstńı tabulka vedle př́ıpojky muśı udávat

a) opatřeńı potřebná pro připojeńı břehové př́ıpojky a

b) druh proudu a jmenovité napět́ı a u stř́ıdavého proudu kmitočet.

9.09. Napájeńı jiného plavidla

9.09.1 Je-li elektrická energie dodávána na jiné plavidlo, je nutno použ́ıt samostatné př́ıpojky.
Při použit́ı zásuvek k dodávce elektrické energie na jiné plavidlo pro jmenovitý proud v́ıce než 16 A,
je nutno použ́ıt př́ıstroje (např. sṕınače nebo blokovaćı zař́ızeńı), aby bylo zajǐstěno, že k zapojeńı
a odpojeńı může doj́ıt pouze tehdy, neńı-li vedeńı pod napět́ım.

9.09.2 Kabelové spojky nesmı́ být vystaveny zat́ıžeńı v tahu.

9.09.3 Ustanoveńı čl. 9.08.3 až 9.08.7 se použij́ı obdobně.

9.10. Generátory a motory

9.10.1 Generátory a motory a jejich svorkovnice muśı být př́ıstupné pro prohĺıdky, měřeńı a
opravy. Druh ochrany muśı odpov́ıdat jejich umı́stěńı (viz čl. 9.03).

9.10.2 Generátory poháněné hlavńım motorem, vrtulovým hř́ıdelem nebo pomocným agregátem
určeným k jiným účel̊um muśı být navrženy na rozsah otáček běžného provozu.

9.11. Akumulátory

9.11.1 Akumulátory muśı být př́ıstupné a uspořádány tak, aby se neposouvaly s pohyby plavidla.
Nesmı́ být umı́stěny tam, kde by byly vystaveny nadměrnému teplu, extrémńımu chladu, ostřiku,
páře nebo výpar̊um. Akumulátory nesmı́ být umı́stěny v kormidelně, obytných prostorech ani pod-
palubńıch nákladových prostorech. Tento požadavek se nevztahuje na akumulátory pro přenosné
př́ıstroje nebo na akumulátory vyžaduj́ıćı nab́ıjećı př́ıkon menš́ı než 0,2 kW.

9.11.2 Akumulátory vyžaduj́ıćı nab́ıjećı př́ıkon přesahuj́ıćı 2,0 kW (vypoč́ıtaný z nejvyšš́ıho
nab́ıjećıho proudu a jmenovitého napět́ı akumulátoru a s přihlédnut́ım k charakteristické nab́ıjećı
křivce nab́ıjećıho př́ıstroje) muśı být umı́stěny ve zvláštńım uzavřeném prostoru. Jsou-li umı́stěny na
palubě, postačuje jejich uzavřeńı ve skř́ıni. Akumulátory vyžaduj́ıćı nab́ıjećı př́ıkon nepřesahuj́ıćı
2 kW mohou být umı́stěny ve skř́ıňce nebo v bedně, nejen nacházej́ı-li se na palubě, ale i pod
palubou. Mohou být také umı́stěny ve strojovně nebo na jiném dobře větraném mı́stě, pokud jsou
chráněny proti padaj́ıćım předmět̊um nebo kapaj́ıćı vodě.

9.11.3 Vnitřky všech prostor̊u, skř́ıńı, beden, kryt̊u a daľśıch vestavěných část́ı určených pro
akumulátory muśı být chráněny proti škodlivému p̊usobeńı elektrolytu.

9.11.4 Muśı být zajǐstěno účinné větráńı, jsou-li akumulátory instalovány v uzavřených prosto-
rech, skř́ıňkách nebo bednách. Větráńı s nuceným prouděńım vzduchu muśı být k dispozici u nikl-
kadmiových akumulátor̊u vyžaduj́ıćıch nab́ıjećı př́ıkon v́ıce než 2 kW a u olověných akumulátor̊u
vyžaduj́ıćıch nab́ıjećı př́ıkon v́ıce než 3 kW. Vzduch muśı vstupovat spodem a být vytlačován
horem, aby se zajistilo úplné odvětráńı plyn̊u. Větraćı kanály nesmı́ obsahovat zař́ızeńı, bráńıćı
pr̊utoku vzduchu, např. uzav́ıraćı ventily.
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9.11.5 Požadovaný pr̊utok vzduchu (Q) se vypoč́ıtá podle tohoto vzorce:

Q = 0, 11× I × n[m3/h]

kde:

I = 1/4 maximálńıho proudu př́ıpustného pro nab́ıjećı př́ıstroj (A);

n = počet článk̊u.

U vyrovnávaćıch akumulátor̊u v energetické śıti plavidla mohou být uznány jiné zp̊usoby výpočtu
při zohledněńı charakteristické nab́ıjećı křivky nab́ıjećıho př́ıstroje, pokud se tyto výpočty zakládaj́ı
na př́ıslušných normách.

9.11.6 Použ́ıvá-li se přirozená ventilace, pr̊uřez kanál̊u muśı být dostatečný pro pr̊utok vzduchu
požadovaný při rychlosti 0,5 m/s. Nesmı́ být menš́ı než 80 cm2 pro olověné akumulátory a menš́ı
než 120 cm2 pro nikl-kadmiové akumulátory.

9.11.7 Použ́ıvá-li se větráńı s nuceným prouděńım vzduchu, muśı být k dispozici ventilátor,
nejlépe saćı, jehož motor je mimo proud plynu nebo vzduchu. Ventilátory muśı být navrženy tak,
aby se zabránilo tvorbě jisker při dotyku lopatek a skř́ıně ventilátoru a tvorbě elektrostatického
náboje.

9.11.8 Na dveř́ıch nebo krytech odděleńı, skř́ıńı nebo beden obsahuj́ıćıch akumulátory muśı být
umı́stěny symboly

”
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm“ podle obrázku 2 v dodatku I o mi-

nimálńım pr̊uměru 10 cm.

9.12. Sṕınaćı zař́ızeńı

9.12.1 Elektrické rozvaděče a pulty

a) Př́ıstroje, sṕınače, pojistky a panelové př́ıstroje muśı být přehledně uspořádány a snadno
dostupné pro údržbu a opravy. Vývody pro napět́ı do 50 V a pro napět́ı vyšš́ı než 50 V muśı
být navzájem odděleny a řádně označeny.

b) Pro všechny sṕınače a př́ıstroje muśı být na rozvaděč́ıch připevněny št́ıtky s označeńım ob-
vodu. Pojistky muśı být označeny jmenovitou velikost́ı proudu a obvodem.

c) Nacházej́ı-li se př́ıstroje s provozńım napět́ım vyšš́ım než 50 V za dveřmi, muśı být součásti
těchto př́ıstroj̊u, které jsou pod napět́ım, chráněny před náhodným dotykem při otevřených
dveř́ıch (kryt́ı IP 20).

d) Materiály rozvaděč̊u muśı mı́t dostatečnou mechanickou pevnost, muśı být trvanlivé, nesměj́ı
přisṕıvat k š́ı̌reńı požáru a rovněž nasávat vodu a vlhkost.

e) Jsou-li v elektrických rozvaděč́ıch pojistky s velkou vyṕınaćı schopnost́ı, muśı být uzavřeného
typu a být vyrobeny z keramického nebo rovnocenného materiálu. Pojistky muśı být možné
je vyměnit bez nebezpeč́ı pro obsluhu. Při výměně muśı být k dispozici pomůcky a osobńı
ochranné prostředky.

9.12.2 Sṕınače, ochranná zař́ızeńı

a) Obvody generátor̊u a elektrických spotřebič̊u muśı být chráněny před zkratem a přet́ıžeńım ve
všech neuzemněných vodič́ıch. Pro tento účel mohou být použita sṕınaćı zař́ızeńı spouštěná
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při zkratu či přet́ıžeńı nebo pojistky. Obvody pro napájeńı elektrických motor̊u pohonných
jednotek (kormidelńı zař́ızeńı) a jejich ř́ıd́ıćı obvody muśı být chráněny pouze před zkratem.
Pokud v obvodech jsou potřebné tepelné jističe, muśı být nastaveny nejméně na dvojnásobek
jmenovité velikosti proudu.

b) Výstupy z hlavńıho rozvaděče k elektrickým spotřebič̊um s velikost́ı proudu v́ıce než 16 A muśı
být opatřeny sṕınači zátěže nebo śıt’ovými vyṕınači.

c) Elektrické spotřebiče pro pohon plavidla, kormidelńı zař́ızeńı, ukazatel polohy kormidla, na-
vigačńı nebo bezpečnostńı systémy a elektrické spotřebiče se jmenovitou velikost́ı proudu v́ıce
než 16 A muśı být napájeny samostatnými obvody.

d) Obvody elektrických spotřebič̊u potřebných pro pohon plavidla a jeho manévrováńı muśı být
napájeny př́ımo z hlavńıho rozvaděče.

e) Vyṕınaćı zař́ızeńı je nutno zvolit podle jmenovité velikosti proudu, termické nebo dynamické
pevnosti a vyṕınaćı kapacity. Sṕınače muśı vypnout současně všechny vodiče pod napět́ım.
Muśı být rozpoznatelná sṕınaćı poloha.

9.12.3 Měř́ıćı a kontrolńı zař́ızeńı

a) Obvody generátor̊u, akumulátor̊u a rozvaděč̊u muśı být opatřeny měř́ıćım a kontrolńım
zař́ızeńım, vyžaduje-li to bezpečný provoz zař́ızeńı.

b) Neuzemněné śıtě s napět́ım vyšš́ım než 50 V muśı být opatřeny detektorem zemńıho spo-
jeńı vydávaj́ıćım vizuálńı i zvukový výstražný signál. U sekundárńıch zař́ızeńı, např. ř́ıd́ıćıch
obvod̊u, lze od tohoto zař́ızeńı upustit.

9.12.4 Umı́stěńı elektrických rozvaděč̊u

a) Rozvaděče muśı být umı́stěny v dostupných a dobře větraných prostorech a muśı být chráněny
před poškozeńım vodou nebo mechanickým poškozeńım.

b) Potrub́ı a vzduchovody muśı být uspořádány tak, aby v př́ıpadě pr̊usaku nemohly být roz-
vaděče poškozeny. Je-li jejich umı́stěńı v bĺızkosti elektrických rozvaděč̊u nevyhnutelné, nesmı́
mı́t potrub́ı v jejich bĺızkosti sńımatelná připojovaćı hrdla.

c) Skř́ıňky a výklenky ve stěně, v nichž jsou umı́stěna nechráněná sṕınaćı zař́ızeńı, muśı být z ma-
teriálu zpomaluj́ıćıho hořeńı nebo být chráněny kovovým opláštěńım či opláštěńım z jiného
materiálu zpomaluj́ıćıho hořeńı.

d) Pokud napět́ı převyšuje 50 V, muśı být na stanovǐsti obsluhy před hlavńım rozvaděčem
umı́stěny izolačńı rošty nebo rohože.

9.13. Nouzové jističe

9.13.1 Nouzové jističe pro olejové hořáky, palivová čerpadla, separátory paliva a ventilátory
strojoven muśı být namontovány na jednom mı́stě mimo prostory, v nichž se tato zař́ızeńı nacházej́ı.

9.14. Montážńı př́ıslušenstv́ı

9.14.1 Kabelové vstupy muśı být dimenzovány na kabely, které se maj́ı připojit, a odpov́ıdat
druhu použitých kabel̊u.
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9.14.2 Zásuvky pro distribučńı obvody s r̊uzným napět́ım nebo kmitočtem nesmı́ být navzájem
zaměnitelné.

9.14.3 Sṕınače muśı přeṕınat současně všechny neuzemněné vodiče v obvodu.

9.14.4 Překračuje-li velikost proudu 16 A, muśı být možné zásuvky zablokovat pomoćı přeṕınače,
aby zástrčku bylo možné zasunout a vytáhnout pouze tehdy, jsou-li napájećı kontakty bez napět́ı.

9.15. Kabely

9.15.1 Kabely muśı zpomalovat hořeni, byt samozhášećı a odolné v̊uči vodě a oleji. V obytných
prostorech může subjekt pověřený prohĺıdkami povolit použiti jiných typ̊u kabel̊u, pokud jsou
účinně chráněny, zpomaluj́ı hořeńı nebo jsou samozhášećı. Aby mohl být elektricky kabel považován
za kabel zpomaluj́ıćı hořeńı, muśı být dodrženy požadavky evropských norem řady EN 603321 a
EN 603323 ve zněńı platném ke dni 6. července 2017 nebo rovnocenné předpisy ČR.

9.15.2 Vodiče kabel̊u muśı mı́t pro silové a světelné obvody muśı mı́t minimálńı pr̊uřez jádra 1,5
mm2.

9.15.3 Kovové opancéřováńı, odst́ıněńı nebo oplášt’ováńı kabel̊u nesmı́ být za běžných provozńıch
podmı́nek použito jako vodiče nebo k uzemněńı.

9.15.4 Kovové odst́ıněńı a oplášt’ováńı kabel̊u v silových a světelných obvodech muśı být nejméně
na jednom konci uzemněno.

9.15.5 Pr̊uřez vodič̊u muśı zohlednit jejich maximálńı př́ıpustnou koncovou teplotu (prou-
dovou zat́ıžitelnost) a př́ıpustný pokles napět́ı. Pokles napět́ı mezi hlavńım rozvaděčem a nej-
nevýhodněǰśım mı́stem zař́ızeńı nesmı́ být u světelných obvod̊u v́ıce než 5 % a u silových nebo
topných obvod̊u v́ıce než 7 % vztaženo na jmenovité napět́ı. Přitom je nutné vźıt v úvahu sńıženou
prostupnost tepla u st́ıněných kabel̊u a kabel̊u v uzavřených dálkových vedeńıch.

9.15.6 Kabely muśı být chráněny před mechanickým poškozeńım.

9.15.7 Zp̊usob upevněńı kabel̊u muśı zajistit, aby př́ıpadné zat́ıžeńı tahem bylo v př́ıpustném
rozmeźı.

9.15.8 Procházej́ı-li kabely přepážkami, dělićımi stěnami nebo palubami, nesmı́ být kabelovými
pr̊uchodkami nepř́ıznivě ovlivněna mechanická pevnost, vodotěsnost a požárńı odolnost těchto
přepážek a palub.

9.15.9 Koncovky a spoje všech vodič̊u muśı být zhotoveny tak, aby byly zachovány p̊uvodńı
elektrické, mechanické protipožárńı vlastnosti. Počet kabelových spoj̊u muśı být co nejnižš́ı. Lze je
použ́ıvat pro účely opravy nebo výměny a výjimečně pro zjednodušeńı instalace.

9.15.10 Kabely připojené ke spouštěćım kormidelnám muśı být dostatečně flexibilńı a mı́t izolaci
s dostatečnou pružnost́ı do -20 ◦C a být odolné v̊uči páře a výpar̊um, ultrafialovému zářeńı a ozonu.

9.16. Světelné spotřebiče

9.16.1 K osvětleńı na převozńı lodi nebo na plovoućım zař́ızeńı služeb jsou povoleny pouze
elektrické světelné spotřebiče a zař́ızeńı.

9.16.2 Světelné spotřebiče muśı být umı́stěny tak, aby jimi vydávané teplo nemohlo zapálit
bĺızké hořlavé předměty nebo jednotky.

9.16.3 Světelné spotřebiče na otevřených palubách muśı být umı́stěny tak, aby nebránily roz-
poznáńı signálńıch světel.
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9.16.4 Pro ńıže uvedené prostory a mı́sta muśı být zajǐstěno přiměřené osvětleńı a nouzové
osvětleńı:

a) mı́sta, na nichž jsou uskladněny záchranné prostředky, a mı́sta, kde jsou tyto prostředky
obvykle připraveny k použit́ı,

b) únikové cesty, vstupy pro cestuj́ıćı, včetně přechodových lávek, vchod̊u a východ̊u, spojovaćıch
chodeb, výtah̊u a schod̊u v obytných prostorech, v oblasti kajut a obytných prostor̊u,

c) označeńı únikových cest a nouzových východ̊u,

d) v ostatńıch prostorech určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı,

e) provozńı mı́stnosti, strojovny, mı́stnosti s kormidelńım strojem a jejich východy,

f) kormidelna,

g) mı́stnost s nouzovým zdrojem energie,

h) mı́sta, na nichž se nacházej́ı hasićı př́ıstroje, a mı́sta, z nichž se ovládaj́ı požárńı soustavy a

i) prostory, v nichž se shromažd’uj́ı cestuj́ıćı, lodńı personál a posádka v př́ıpadě nebezpeč́ı.

9.16.5 Na převozńı lodi nebo na plovoućım zař́ızeńı služeb muśı být nezávislý zdroj energie pro
nouzové osvětleńı na dobu opuštěńı plavidla (evakuace všech osob a zv́ı̌rat), nejméně 30 minut.

9.16.6 Jsou-li ve strojovně nebo v kotelně umı́stěny dva nebo v́ıce světelných spotřebič̊u, muśı
být napájeny nejméně dvěma r̊uznými obvody. Tento požadavek se vztahuje rovněž na prostory,
v nichž se nacházej́ı chlad́ıćı zař́ızeńı, hydraulická zař́ızeńı, elektrické motory a rovněž se vztahuje
na pr̊uchody a společenské mı́stnosti pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky.

9.17. Signálńı světla

9.17.1 Rozvaděče a pulty pro signálńı světla muśı být umı́stěny v kormidelně nebo na ovládaćım
stanovǐsti. Muśı být napájeny zvláštńım napáječem z hlavńıho rozvaděče nebo dvěma nezávislými
sekundárńımi rozvody.

9.17.2 Jsou-li na plavidle požadována signálńı světla, muśı mı́t náhradńı zdroj energie.

9.17.3 Porucha kontrolńıho př́ıstroje podle čl. 6.04.1 nesmı́ nepř́ıznivě ovlivnit funkci světla,
které kontroluje.

9.17.4 Několik světel, která tvoř́ı funkčńı jednotku a jsou namontována společně na stejném
mı́stě, lze napájet, ovládat a kontrolovat společně. Kontrolńı př́ıstroj muśı rozpoznat poruchu
kteréhokoli z těchto světel. Ve dvojitém světle (dvě světla namontovaná nad sebou nebo ve stejném
krytu) nesmı́ být možné použ́ıvat současně oba světelné zdroje.

9.18. Výstražné a bezpečnostńı systémy pro mechanická zař́ızeńı

9.18.1 Výstražné a bezpečnostńı systémy ke kontrole a ochraně mechanických zař́ızeńı muśı
splňovat tyto požadavky:

a) Výstražné systémy

Výstražné systémy muśı být navrženy tak, aby porucha výstražného systému nemohla
zp̊usobit poruchu kontrolovaného př́ıstroje nebo zař́ızeńı. Binárńı převodńıky muśı být
navrženy na principu klidového proudu nebo kontrolovaného zatěžovaćıho proudu. Vizuálńı
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výstražné signály muśı z̊ustat viditelné, dokud neńı závada odstraněna; výstražný signál,
který byl vzat na vědomı́, muśı být rozlǐsitelný od signálu, který dosud na vědomı́ vzat ne-
byl. Každý vizuálńı výstražný signál muśı být doprovázen zvukovým výstražným signálem.
Zvukové výstražné signály muśı být možné vypnout. Vypnut́ı zvukového Výstražného signálu
nesmı́ zabránit tomu, aby v př́ıpadě závady z jiných př́ıčin byl výstražný signál znovu spuštěn.
Výjimky lze povolit u výstražných systémů, které maj́ı méně než pět měř́ıćıch bod̊u.

b) Bezpečnostńı systémy

Bezpečnostńı systémy muśı být navrženy tak, aby před dosažeńım kritického stavu zastavily
nebo zpomalily chod dotčeného zař́ızeńı nebo upozornily trvale obsazené stanovǐstě na nutnost
zastaveńı nebo zpomaleńı chodu zař́ızeńı. Binárńı převodńıky muśı být navrženy na principu
zatěžovaćıho proudu. Nejsou-li bezpečnostńı systémy navrženy tak, aby kontrolovaly samy
sebe, muśı být možné kontrolovat jejich správnou funkci. Bezpečnostńı systémy muśı být
nezávislé na ostatńıch systémech.

9.19. Elektronické zař́ızeńı

9.19.1 Obecná ustanoveńı

Zkušebńı podmı́nky v čl. 9.19.2 se vztahuj́ı pouze na elektronické př́ıstroje, které jsou nezbytné pro
kormidelńı zař́ızeńı a pohon plavidla, včetně jejich př́ıdavných zař́ızeńı.

9.19.2 Zkušebńı podmı́nky

a) Namáháńı plynoućı z ńıže uvedených zkoušek nesmı́ vést k poškozeńı elektronického př́ıstroje
nebo jeho nesprávné funkci. Zkoušky se s výjimkou zkoušky při ńızké teplotě provád́ı na
zapnutém př́ıstroji. Tyto zkoušky zahrnuj́ı kontrolu správné funkce.

b) Koĺısáńı napět́ı a kmitočtu

Kolísání

trvalé krátkodobé

Obecně kmitočet ± 5 % ± 10 % 5 s

napětí ± 10 % ± 20 % 1,5 s

Provoz akumulátoru napětí + 30 %/-25 %

c) Tepelná zkouška

Zkoušené zař́ızeńı se během p̊ul hodiny zahřeje na teplotu 55 ◦C. Po dosažeńı této teploty se
teplota udržuje na stejné výši po dobu 16 hodin. Poté se provede zkouška funkčnosti.

d) Zkouška při ńızké teplotě Zkoušené zař́ızeńı se vypne, ochlad́ı na -25 ◦C a udržuje se na této
teplotě po dobu dvou hodin. Poté se teplota zvýš́ı na 0 ◦C a provede se zkouška funkčnosti.

e) Vibračńı zkouška

Vibračńı zkouška se provád́ı ve všech třech osách s rezonančńı frekvenćı př́ıstroj̊u nebo jejich
součást́ı vždy po dobu 90 minut. Neńı-li zjǐstěna žádná výrazná rezonance, provád́ı se vibračńı
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zkouška při 30 Hz. Vibračńı zkouška se provád́ı pomoćı sinusové oscilace v rámci těchto
mezńıch hodnot:

Obecně:

f = 2,0 až 13,2 Hz; a = ± 1 mm
(amplituda a = 1/2 kmitočtového rozsahu)
f = 13,2 Hz až 100 Hz: zrychleńı ± 0,7 g.

Zař́ızeńı, které má být zabudováno do vznětových motor̊u nebo kormidelńıho stroje, se zkouš́ı
takto:

f = 2,0 až 25 Hz; a = ± 1,6 mm
(amplituda a = 1/2 kmitočtového rozsahu)
f = 25 Hz až 100 Hz; zrychleńı ± 4 g.

Čidla, která maj́ı být zabudována do výfukového potrub́ı vznětových motor̊u, mohou být
vystavena podstatně vyšš́ımu namáháńı. Toto je třeba při zkouškách vźıt v úvahu.

f) Zkouška elektromagnetické kompatibility se provád́ı podle publikaćı IEC 61000-4-2:1995,
61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, stupeň zkoušky 3.

g) Splněńı lze prokázat dokladem výrobce.

9.20. Elektromagnetická kompatibilita

9.20.1 Elektrické a elektronické systémy muśı být instalovány tak, aby jejich funkce nebyla
zhoršena. Toho lze dosáhnout zejména

a) odpojeńım přenosových cest mezi zdrojem rušeńı a dotčeným zař́ızeńım;

b) sńıžeńım př́ıčin rušeńı u zdroje;

c) sńıžeńım citlivosti dotčených př́ıstroj̊u na rušeńı.
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KAPITOLA 10
VÝSTROJ

10.01. Kotevńı zař́ızeńı

10.01.1 Převozńı lod’ muśı být vybavena kotvou, jej́ıž celková hmotnost P se vypočte pomoćı
vzorce:

P = k ×B × T [kg]

kde:

k je koeficient, který bere v úvahu vztah mezi délkou L a š́ı̌rkou B a druh plavidla:

k = c×
√

L

8×B

kde:

c je výtlak plavidla

10.01.2 Celková hmotnost P stanovená pro kotvy může být rozložena na jednu nebo dvě kotvy.

10.01.3 Zadńı kotvy nejsou požadovány.

10.01.4 Kotvy z litiny nejsou povoleny.

10.01.5 Na kotvách muśı být trvanlivým zp̊usobem vyznačena jejich hmotnost plastickým
ṕısmem.

10.01.6 Kotvy o hmotnosti větš́ı než 50 kg muśı být vybaveny navijáky.

10.01.7 Řetěz př́ıd’ové kotvy muśı mı́t délku nejméně 25 m.

10.01.8 Minimálńı pevnost v tahu R kotevńıch řetěz̊u se vypočte podle vzorce:

R = 0, 35× P
′
[kN ]

kde:

P
′

je teoretická hmotnost každé kotvy vypočtená podle čl. 10.01.1.

Maj́ı-li kotvy hmotnost větš́ı, než je stanoveno v čl. 10.01.1, pevnost v tahu kotevńıho řetězu se
urč́ı jako funkce skutečné hmotnosti kotvy.

10.01.9 Pokud se na plavidle nacházej́ı těžš́ı kotvy se silněǰśımi kotevńımi řetězy, zaṕı̌śı se do
osvědčeńı plavidla pouze minimálńı hmotnosti a pevnosti v tahu stanovené podle čl. 10.01.1 a
10.01.8.

10.01.10 Spojovaćı součásti (obrtĺıky) mezi kotvou a řetězem muśı vydržet zat́ıžeńı tahem o 20 %
vyšš́ı než je pevnost v tahu př́ıslušného řetězu.

10.01.11 Mı́sto kotevńıch řetěz̊u lze použ́ıt lana. Lana muśı mı́t stejnou pevnost v tahu jako
řetězy, muśı však být o 20 % deľśı.
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10.02. Jiné vybaveńı

10.02.1 Na plavidle muśı být nejméně toto vybaveńı:

a) vybaveńı pro denńı, nočńı a akustickou signalizaci plavidla,

b) nezávislá záložńı světla pro předepsaná kotevńı světla a

c) radiotelefonńı zař́ızeńı, je-li vyžadováno podle právńıho předpisu upravuj́ıćıho radiotelefonńı
provoz na vnitrozemských vodńıch cestách3.

Na převozńı lodi pluj́ıćı volně nebo plovoućım zař́ızeńı služeb muśı být tyto nádoby:

a) označená sběrná nádoba na běžný odpad,

b) a v př́ıpadě, že je to relevantńı, také samostatné označené nádoby s těsńıćımi uzávěry vyro-
bené z oceli nebo jiného odolného nehořlavého materiálu, o objemu nejméně 10 l, určené ke
shromažd’ováńı

� utěrek znečǐstěných olejem,

� nebezpečných nebo škodlivých pevných odpad̊u,

� nebezpečných nebo škodlivých kapalných odpad̊u,

� splašk̊u,

� jiného zaolejovaného nebo mastného odpadu.

10.02.2 Kromě toho k vybaveńı patř́ı

a) uvazovaćı ocelová lana: Plavidla muśı být vybavena třemi uvazovaćımi lany. Jejich minimálńı
délka čińı:

� prvńı lano: L + 20 m, nejvýše však 100 m,

� druhé lano: 2/3 prvńıho lana,

� třet́ı lano: 1/3 prvńıho lana.

Nejkratš́ı lano se nevyžaduje u plavidel s délkou L kratš́ı než 20 m. Ocelová lana muśı mı́t
pevnost v tahu Rs, která se vypočte podle vzorce:

pro L×B × T do 1 000 m3: Rs = 60 + L×B×T
10 [kN ] a

pro L×B × T v́ıce než 1 000 m3: Rs = 150 + L×B×T
100 [kN ]

Pro předepsaná lana muśı mı́t provozovatel k dispozici osvědčeńı podle evropské normy
EN 10 204 v platném zněńı, č. 3.1.

Tato ocelová lana lze nahradit jinými lany stejné délky a pevnosti v tahu. Minimálńı pevnost
v tahu lan muśı být uvedena v osvědčeńı;

b) lodńı hák;

3Vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonńım provozu na vnitrozemských vodńıch cestách.
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c) na převozńı lodi nebo plovoućım zař́ızeńı služeb lékárničku s vybaveńım odpov́ıdaj́ıćım mi-
nimálně autolékárničce pro osobńı automobily a instrukcemi k záchraně nebo oživováńı osob
na plavidle. Lékárnička je uchovávána v obytném prostoru nebo v kormidelně a uložena
tak, aby byla v př́ıpadě potřeby snadno a bezpečně dostupná. Pokud jsou lodńı lékárničky
uschovány, muśı být kryt označen př́ıslušným symbolem;

d) na převozńı lodi nebo plovoućım zař́ızeńı služeb instrukce k záchraně nebo oživováńı osob na
plavidle;

e) na převozńı lodi světlomet, který lze ovládat z kormidelny.

10.02.3 U plavidel, jejichž bočńı výška je 1,50 m nad vodoryskou v nezat́ıženém stavu, muśı být
k dispozici nalod’ovaćı sch̊udky, lávka nebo žebř́ık.

10.02.4 U plovoućıch zař́ızeńı pracovńıch se čl. 10.02.2 ṕısm. a) nepoužije, je-li pro stabilizaci
polohy použito jiných rovnocenných technických prostředk̊u.

10.03. Přenosné hasićı př́ıstroje

10.03.1 Na každém plavidle, na kterém je nebezpeč́ı vzniku požáru, muśı být k dispozici přenosné
hasićı př́ıstroje odpov́ıdaj́ıćı př́ıslušnému druhu hořlavé látky, a to:

a) v kormidelně nebo na ovládaćım stanovǐsti,

b) pobĺıž každého mı́sta vstupu z paluby do obytných prostor,

c) v mı́stě vstupu do každého služebńıho prostoru nepř́ıstupného z obytných prostor, ve kterém
je umı́stěno zař́ızeńı k topeńı, vařeńı nebo chlazeńı na pevné nebo kapalné palivo nebo zka-
palněný plyn,

d) u vchodu do každé strojovny nebo kotelny a

e) na vhodném mı́stě v podpalub́ı ve strojovnách a kotelnách, umı́stěný tak, aby z jakéhokoli
mı́sta v daném prostoru nebyla vzdálenost k hasićımu př́ıstroji větš́ı než 10 metr̊u.

10.03.2 Co se týče přenosných hasićıch př́ıstroj̊u uvedených v ustanoveńı bodu 10.03.1 této
př́ılohy, lze použ́ıvat práškové hasićı př́ıstroje s hasićı schopnost́ı nejméně 21 A nebo jiné přenosné
hasićı př́ıstroje se stejnou nebo vyšš́ı hasićı schopnost́ı. Muśı být vhodné pro požáry tř́ıdy A, B a C.
Na plavidlech bez zař́ızeńı na zkapalněný plyn jsou však př́ıpustné sprejové pěnové hasićı př́ıstroje,
které využ́ıvaj́ı pěnu tvoř́ıćı vodńı film (AFFF-AR) a jsou mrazuvzdorné do minus (-) 20 ◦C, a to i
v př́ıpadě, že nejsou vhodné pro požáry tř́ıdy C. Tyto hasićı př́ıstroje muśı mı́t s hasićı schopnost́ı
nejméně 13 A. Všechny hasićı př́ıstroje muśı být vhodné k hašeńı požár̊u v elektrických systémech
až do 1000 V.

10.03.3 Kromě toho lze použ́ıvat práškové, vodńı nebo pěnové hasićı př́ıstroje, které jsou vhodné
k likvidaci takového typu ohně, který se může nejpravděpodobněji vyskytnout v prostorech, pro
které je hasićı př́ıstroj určen.

10.03.4 Přenosné hasićı př́ıstroje s CO2 jako hasićı náplńı lze použ́ıvat k likvidaci požár̊u pouze
v kuchyńıch a elektrických zař́ızeńıch. Obsah těchto hasićıch př́ıstroj̊u nesmı́ být vyšš́ı než 1 kg na
15 m3 prostoru, v němž jsou př́ıstroje k dispozici pro použit́ı.
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10.03.5 Přenosné hasićı př́ıstroje muśı být kontrolovány ve stanovených termı́nech podle
zvláštńıho právńıho předpisu stanovuj́ıćıho podmı́nky požárńı bezpečnosti a výkon státńıho
požárńıho dozoru4.

10.03.6 Pokud jsou hasićı př́ıstroje umı́stěny z dohledu, muśı být předměty, které je kryj́ı,
označeny symbolem pro hasićı př́ıstroje s délkou strany nejméně 10 cm podle obrázku 3 v dodatku.

10.04. Stabilńı vodńı hasićı soustavy

10.04.1 Soustavy hydrant̊u muśı být navrženy a dimenzovány tak, aby každé mı́sto plavidla bylo
v dosahu:

a) nejméně dvou hydrant̊u nacházej́ıćıch se na r̊uzných mı́stech;

b) u každého hydrantu lze poč́ıtat pouze s jedinou hadićı dlouhou nejvýše 20 m;

c) tlak u hydrant̊u je nejméně 300 kPa a

d) na všech palubách lze dosáhnout délky proudu vody nejméně 6 m.

Jsou-li hydranty umı́stěny ve skř́ıńıch, muśı být na vněǰśı straně skř́ıňky umı́stěn symbol
”
požárńı

hadice“ podle obrázku 5 v dodatku I k této př́ıloze s délkou strany nejméně 10 cm.

10.04.2 Ventily hydrant̊u se závity nebo kohouty muśı být možné nastavit tak, aby požárńı
hadice mohla být sundána a odstraněna během provozu požárńıch čerpadel.

10.04.3 Požárńı hadice ve vnitřńıch prostorech muśı být navinuty na otočně připojený naviják.

10.04.4 Materiály požárńıho zař́ızeńı muśı být bud’ žáruvzdorné nebo vhodně chráněny před
poruchou v př́ıpadě vystaveńı vysokým teplotám.

10.04.5 Potrub́ı a hydranty muśı být uspořádány tak, aby se předešlo možnosti zamrznut́ı.

10.04.6 Požárńı čerpadla muśı:

a) být instalována nebo umı́stěna v oddělených prostorech;

b) být ovladatelná nezávisle na sobě;

c) každé být schopné na všech palubách udržet potřebný tlak u hydrant̊u a dosáhnout
požadované délky proudu vody;

d) být instalována před zád’ovou přepážkou.

Požárńı čerpadla lze využ́ıvat i k obecným účel̊um.

10.05. Stabilńı hasićı zař́ızeńı k ochraně obytných prostor̊u, kormidelen a prostor̊u pro ces-
tuj́ıćı

10.05.1 Požárńı ochrana v obytných prostorech, kormidelnách a prostorech pro cestuj́ıćı muśı být
zajǐstěna pouze vhodnými sprinklerovými požárńımi soustavami s tlakovou vodou jako stabilńımi
hasićımi zař́ızeńımi.

4§ 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanoveńı podmı́nek požárńı bezpečnosti a výkonu státńıho požárńıho dozoru
(vyhláška o požárńı prevenci), ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
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10.05.2 Zabudováńı nebo přestavbu těchto zař́ızeńı muśı provádět pouze osoby maj́ıćı oprávněńı
podle zvláštńıho právńıho předpisu5.

10.05.3 Zař́ızeńı muśı být vyrobena z oceli nebo rovnocenných ohnivzdorných materiál̊u.

10.05.4 Zař́ızeńı muśı být schopné rozstřikovat vodu o objemu nejméně 5 l/m2 za minutu nad
plochou největš́ıho prostoru, který má být chráněn.

10.05.5 Ověřeńı požadavk̊u provád́ı odborně zp̊usobilá osoba splňuj́ıćı harmonizované normy
pro činnost zkušebńıch laboratoř́ı (EN ISO/IEC 17025:2000).

10.05.6 Zař́ızeńı muśı zkontrolovat osoba zp̊usobilá podle právńıho předpisu upravuj́ıćıho požárńı
ochranu6

a) před prvńım uvedeńım do provozu,

b) před opětovným uvedeńım do provozu po spuštěńı,

c) před opětovným uvedeńım do provozu po jakékoli závažněǰśı úpravě nebo opravě a

d) pravidelně nejméně každé dva roky.

10.05.7 Při kontrole podle odstavce čl. 10.05.6 je ověřováno, zda zař́ızeńı splňuj́ı požadavky
čl. 10.05. Kontrola muśı zahrnovat alespoň

a) vněǰśı prohĺıdku celého zař́ızeńı;

b) kontrolu funkčnosti bezpečnostńıch systémů a trysek;

c) kontrolu funkčnosti tlakových nádob a čerpaćıho systému.

10.05.8 Doklad o provedeńı prohĺıdky obsahuje datum, závěr kontroly a podpis osoby, která
prohĺıdku vykonala.

10.05.9 Počet instalovaných zař́ızeńı se zaṕı̌se do osvědčeńı plavidla.

10.06. Stabilńı hasićı zař́ızeńı k ochraně motorových prostor̊u, strojoven a kotelen.

10.06.1 Požárńı ochrana motorových prostor̊u, kotelen a strojoven převozńıch lod́ı u plovoućıch
zař́ızeńı služeb muśı být zajǐstěna stabilńımi hasićımi zař́ızeńımi, ve kterých se použij́ı tyto hasićı
náplně:

a) CO2 (oxid uhličitý);

b) HFC 227ea (heptafluorpropan);

c) IG-541 (52 % duśık, 40 % argon, 8 % oxid uhličitý);

d) FK-5-1-12 (dodekafluoro-2-methylpentan-3-on).

10.06.2 Stabilńı hasićı zař́ızeńı muśı splňovat požadavky normy ES-TRIN.

10.06.3 Systém požárńıho poplachu

Prostor, který má být chráněn, muśı být monitorován pomoćı vhodného systému požárńıho
poplachu. Hlášeńı požáru muśı být patrné v kormidelně, v obytných prostorech a v prostoru, který
má být chráněn.

5Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáńı (živnostenský zákon), ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
6§ 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požárńı ochraně, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
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10.06.4 Potrubńı soustava

a) Hasivo je dopravováno do prostoru, který má být chráněn, a zde rozváděno pomoćı pevné
potrubńı soustavy. Uvnitř prostoru, který má být chráněn, muśı být potrub́ı a př́ıslušné ar-
matury vyrobeny z oceli. Z tohoto požadavku jsou vyňata potrub́ı spojuj́ıćı nádrže a dilatačńı
spoje, pokud použité materiály maj́ı v př́ıpadě požáru rovnocenné vlastnosti. Potrub́ı muśı
být zevnitř i zvenku chráněno proti korozi.

b) Výstupńı trysky muśı být dimenzovány a uspořádány tak, aby hasivo bylo rozstřikováno
rovnoměrně. Hasivo muśı být účinné i pod podlahovými deskami.

10.06.5 Spouštěćı zař́ızeńı

a) Hasićı zař́ızeńı s automatickým spouštěńım nejsou př́ıpustná.

b) Muśı být možné spustit hasićı zař́ızeńı z vhodného stanovǐstě mimo prostor, který má být
chráněn.

c) Spouštěćı zař́ızeńı muśı být namontována tak, aby jejich ovládáńı bylo možné i v př́ıpadě
požáru a aby v př́ıpadě poškozeńı ohněm nebo výbuchem v prostoru, který má být chráněn,
mohlo být stále dopravováno potřebné množstv́ı hasiva. Nemechanická spouštěćı zař́ızeńı muśı
být napájena ze dvou r̊uzných, navzájem nezávislých zdroj̊u energie. Tyto zdroje energie se
muśı nacházet mimo prostor, který má být chráněn. Ř́ıd́ıćı vedeńı v prostoru, který má být
chráněn, muśı být navržena tak, aby z̊ustala funkčńı i v př́ıpadě požáru pod dobu nejméně 30
minut. V př́ıpadě elektrického vedeńı je tento požadavek splněn, pokud toto vedeńı vyhovuje
normě IEC 60331-21:1999. Jsou-li spouštěćı zař́ızeńı umı́stěná z dohledu, muśı být předměty,
které je kryj́ı, označeny symbolem

”
požárńı zař́ızeńı“ podle obrázku 6 v dodatku I k této

př́ıloze, který má délku strany nejméně 10 cm a tento text vyhotovený červeným ṕısmem na
b́ılém pozad́ı:

”
Hasićı zař́ızeńı

Feuerlöscheinrichtung
Fire-fighting installation“.

d) Má-li hasićı zař́ızeńı chránit několik mı́stnosti, muśı být spouštěćı zař́ızeńı pro každou mı́stnost
samostatné a zřetelně označeno.

e) Vedle každého spouštěćıho zař́ızeńı muśı být viditelně umı́stěn nesmazatelný návod k obsluze
v českém jazyce a v jednom z jazyk̊u členských stát̊u Evropské unie. Návod k obsluze obsahuje
zejména pokyny o

� spuštěńı hasićıho zař́ızeńı;

� nutnosti zkontrolovat, že prostor, který má být chráněn, opustily všechny osoby;

� opatřeńıch, která muśı přijmout posádka v př́ıpadě spuštěńı hasićıho zař́ızeńı a v př́ıpadě
vstupu do chráněných prostor po spuštěńı nebo zaplněńı, zejména s ohledem na možnou
př́ıtomnost nebezpečných látek;

� opatřeńıch, která muśı přijmout posádka v př́ıpadě poruchy hasićıho zař́ızeńı.

f) Návod k obsluze muśı obsahovat upozorněńı, že před spuštěńım hasićıho zař́ızeńı muśı být
zastaveny spalovaćı motory s nasáváńım vzduchu z prostoru, který má být chráněn.
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10.06.6 Výstražný systém

a) Stabilńı hasićı zař́ızeńı muśı být opatřeny akustickými a optickými výstražnými systémy.

b) Výstražný systém se vypne automaticky, jakmile je požárńı soustava spuštěna. Výstražný
signál muśı zńıt po přiměřeně dlouhou dobu před uvolněńım hasiva a nesmı́ být možné jej
vypnout.

c) Výstražné signály muśı být zřetelně viditelné v prostorech, které maj́ı být chráněny, a před
př́ıstupy k těmto prostor̊um a muśı je být zřetelně slyšet i za provozńıch podmı́nek, při
nichž docháźı k největš́ımu hluku. Muśı být jednoznačně rozeznatelné od jiných akustických
a vizuálńıch signál̊u v prostoru, který má být chráněn.

d) Akustické výstražné signály muśı být zřetelně slyšitelné v okolńıch prostorech i tehdy, jsou-li
uzavřeny spojovaćı dveře, a za provozńıch podmı́nek, při nichž docháźı k největš́ımu hluku.

e) Nemá-li výstražný systém vlastńı kontrolu zkratu, přerušeńı vodiče a poklesu napět́ı, muśı
být možné zkontrolovat jeho správnou funkci.

f) U každého vstupu do prostoru, do něhož může být přivedeno hasivo, muśı být umı́stěn zřetelně
viditelný št́ıtek s t́ımto textem vyhotoveným červeným ṕısmem na b́ılém pozad́ı:

”
Pozor, hasićı zař́ızeńı! Opust’te prostor, jakmile zazńı varovný signál!

Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!
Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!

Warning, fire-fighting installation!
Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)“.

10.06.7 Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedeńı

a) Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedeńı muśı být v souladu s požadavky jiného právńıho
předpisu7.

b) Tlakové nádoby muśı být namontovány podle pokyn̊u výrobce.

c) Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedeńı nesměj́ı být umı́stěna v obytných prostorech.

d) Teplota ve skř́ıńıch a montážńıch prostorech, kde jsou tlakové nádoby umı́stěny, nesmı́
překročit 50 ◦C.

e) Skř́ıně nebo montážńı prostory na plavidle muśı být pevně upevněny a mı́t větraćı otvory,
které jsou uspořádány tak, aby v př́ıpadě netěsnosti tlakové nádoby nemohl do plavidla unik-
nout žádný plyn. Př́ımé př́ıpojky k ostatńım prostor̊um nejsou př́ıpustné.

10.06.8 Množstv́ı hasiva

Je-li množstv́ı hasiva určeno k ochraně v́ıce než jedné mı́stnosti, nemuśı být celkové množstv́ı
dostupné hasićı látky větš́ı než množstv́ı potřebné pro největš́ı prostor, který má být chráněn.

7Např́ıklad nař́ızeńı vlády č. 219/2016, o posuzováńı shody tlakových zař́ızeńı při jejich dodáváńı na trh, ve zněńı
pozděǰśıch předpis̊u, nař́ızeńı vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavćıch na přepravitelná tlaková zař́ızeńı, ve
zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
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10.06.9 Instalace, prohĺıdka a dokumentace

a) Soustavu může instalovat nebo přestavět pouze osoba, oprávněná podle jiného právńıho
předpisu k výkonu těchto činnost́ı. Muśı být splněny požadavky stanovené výrobcem hasiva
a výrobcem hasićıho zař́ızeńı (list s údaji o výrobku, bezpečnostńı list).

b) Soustavu muśı zkontrolovat osoba zp̊usobilá podle jiného právńıho předpisu;

� před prvńım uvedeńım do provozu;

� před opětovným uvedeńım do provozu po spuštěńı;

� před opětovným uvedeńım do provozu po jakékoliv závažněǰśı úpravě nebo opravě;

� pravidelně nejméně každé dva roky.

c) Při prohĺıdce se kontroluje, zda soustava splňuje požadavky kapitoly 10.

d) Prohĺıdka zahrnuje alespoň

� vněǰśı prohĺıdku celého zař́ızeńı;

� zkoušku těsnosti potrub́ı;

� zkoušku funkčnosti ovládaćıch a spouštěćıch systémů;

� kontrolu tlaku nádob a jejich obsahu;

� kontrolu těsnosti a zař́ızeńı k uzavřeńı prostoru, který má být chráněn;

� kontrolu systému požárńıho poplachu;

� kontrolu výstražného systému.

e) Muśı být vystaven doklad o provedené prohĺıdce, který obsahuje výsledek prohĺıdky, datum
a podpis osoby, která prohĺıdku vykonala.

f) Počet pevných požárńıch soustav se zaṕı̌se do osvědčeńı plavidla.

10.06.10 Hasićı zař́ızeńı s CO2

Hasićı zař́ızeńı použ́ıvaj́ıćı jako hasićı náplň CO2 muśı kromě požadavk̊u podle čl. 10.06.1. až
10.06.9 splňovat tato ustanoveńı:

a) Nádoby s CO2 muśı být uloženy mimo prostor, který má být chráněn, v prostoru nebo skř́ıni
hermeticky oddělené od ostatńıch prostor. Dveře do těchto prostor a skř́ıńı se muśı otev́ırat
směrem ven, muśı být uzamykatelné a být opatřeny na vněǰśı straně symbolem

”
Všeobecné

nebezpeč́ı“ podle obrázku 4 v dodatku I, který je nejméně 5 cm vysoký, společně s označeńım

”
CO2“ ve stejné barvě a se stejnou výškou.

b) Prostory k uložeńı nádob s CO2, které se nacházej́ı pod palubou, muśı být př́ıstupné
pouze zvenku. Tyto prostory muśı být opatřeny vlastńım dostatečným umělým větráńım
s odsávaćımi kanály; tento systém větráńı muśı být zcela nezávislý na jiných systémech větráńı
na plavidle.

c) Nádoby s CO2 nesmı́ být naplněny na v́ıce než 0,75 kg/l. Měrný objem nestlačeného plynu
CO2 je 0,56 m3/kg.

d) Objem CO2 pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 40 % jeho hrubého objemu.
Muśı být možné uvolnit tento objem do 120 sekund a zkontrolovat, zda k uvolněńı došlo.
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e) Otevřeńı ventil̊u nádob a obsluha napouštěćıho ventilu muśı být zajǐstěna samostatnými
ovládaćımi úkony.

f) Přiměřená doba uvedená v čl. 10.05.6 ṕısm. b) čińı nejméně 20 sekund. Muśı existovat spo-
lehlivé zař́ızeńı, které zajist́ı prodlevu před dopravou CO2.

10.06.11 Hasićı zař́ızeńı s HFC-227ea

Hasićı zař́ızeńı použ́ıvaj́ıćı jako hasićı náplň HFC 227ea muśı kromě požadavk̊u podle čl. 10.06.1.
až 10.06.9. splňovat tato ustanoveńı:

a) Má-li být chráněno několik prostor s r̊uzným hrubým objemem, muśı být každý prostor
opatřen vlastńım hasićım zař́ızeńım.

b) Každá nádoba s HFC 227ea, která je instalována v prostoru, který má být chráněn, muśı být
opatřena ventilem k uvolněńı přetlaku. Tento muśı bez nebezpeč́ı uvolnit obsah nádoby do
prostoru, který má být chráněn, pokud je nádoba vystavena účink̊um požáru a hasićı zař́ızeńı
nebylo spuštěno.

c) Každá nádoba muśı být vybavena zař́ızeńım ke kontrole tlaku plynu.

d) Nádoby se nesmı́ plnit na v́ıce než 1,15 kg/l. Měrný objem nestlačeného HFC 227ea je
0,1374 m3/kg.

e) Objem HFC 227ea pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 8 % hrubého objemu
tohoto prostoru. Tento objem muśı být uvolněn do 10 sekund.

f) Nádoby s HFC 227ea muśı být opatřeny zař́ızeńım ke sledováńı tlaku, které v př́ıpadě
nepř́ıpustného úbytku hnaćıho plynu spoušt́ı akustický a vizuálńı výstražný signál v kor-
midelně. Neexistuje-li kormidelna, výstražný signál muśı být dán mimo prostor, který má být
chráněn.

g) Po napuštěńı nesmı́ koncentrace v prostoru, který má být chráněn, být větš́ı než 10,5 %.

h) Hasićı zař́ızeńı nesmı́ obsahovat součásti vyrobené z hlińıku.

10.06.12 Hasićı zař́ızeńı s IG-541

Hasićı zař́ızeńı použ́ıvaj́ıćı jako hasićı náplň IG-541 muśı kromě požadavk̊u podle čl. 10.06.1 až
10.06.9 splňovat tato ustanoveńı:

a) Má-li být chráněno několik prostor s r̊uzným hrubým objemem, muśı být každý prostor
opatřen vlastńım hasićım zař́ızeńım.

b) Každá nádoba s IG-541, která je instalována v prostoru, který má být chráněn, muśı být
opatřena ventilem k uvolněńı přetlaku. Tento muśı bez nebezpeč́ı uvolnit obsah nádoby do
prostoru, který má být chráněn, pokud je nádoba vystavena účink̊um požáru a hasićı zař́ızeńı
nebylo spuštěno.

c) Každá nádoba muśı být opatřena zař́ızeńım ke kontrole obsahu.

d) Plnićı tlak nádoby nesmı́ při +15 ◦C překročit 200 bar̊u.

e) Objem IG-541 pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 44 % a nejvýše 50 %
hrubého objemu tohoto prostoru. Tento objem muśı být uvolněn do 120 sekund.
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10.06.13 FK-5-1-12-požárńı soustavy

Hasićı zař́ızeńı s FK-5-1-12 jako hasićı náplńı muśı kromě požadavk̊u čl. 10.06.1 až 10.06.9
splňovat tato ustanoveńı:

a) Má-li být chráněno několik prostor s r̊uzným objemem, muśı být každý prostor opatřen
vlastńım hasićım zař́ızeńım;

b) Každý zásobńık s FK-5-1-12, který je instalován v prostoru, jež má být chráněn, muśı být
opatřen přetlakovým ventilem k uvolněńı přetlaku. Přetlakový ventil muśı bez nebezpeč́ı
uvolnit obsah zásobńıku do prostoru, který má být chráněn, pokud je zásobńık vystaven
účink̊um požáru a hasićı zař́ızeńı nebylo spuštěn;

c) Každý zásobńık muśı být vybaven zař́ızeńım ke kontrole tlaku plynu.

d) Zásobńıky nesměj́ı být naplněny na v́ıce než 1,00 kg/l. Měrný objem nestlačeného FK-5-1-12
je 0,0719 m3/kg;

e) Objem nestlačeného FK-5-1-12 pro prostor, který má být chráněn, muśı být nejméně 5,5 %
hrubého objemu prostoru. Zaplněńı prostoru muśı být uskutečněno do 10 s;

f) Zásobńıky FK-5-1-12 muśı být opatřeny zař́ızeńım ke sledováńı tlaku, které v př́ıpadě
nepř́ıpustného úbytku náplně spoušt́ı akustický a vizuálńı signál v kormidelně. Neńı-li na
plavidle kormidelna, výstražný signál muśı být spuštěn mimo prostor, který má být chráněn;

g) Po zaplněńı chráněného prostoru FK-5-1-12, nesmı́ být koncentrace FK-5-1-12 v tomto pro-
storu větš́ı než 10 %.

10.07. Záchranné kruhy a vesty

10.07.1 Na plavidlech se muśı nacházet nejméně tři záchranné kruhy podle evropské normy
EN 14144-2003. Musej́ı být připravené k použit́ı a připevněné na plavidle na vhodných mı́stech,
nesmı́ však být připevněny k držák̊um. Nejméně jeden záchranný kruh muśı být umı́stěn v bez-
prostředńı bĺızkosti kormidelny a vybaven samočinně sṕınaným akumulátorem napájeným světlem,
které nezhasne ve vodě.

10.07.2 Na převozńı lodi nebo plovoućım zař́ızeńı služeb muśı být, kromě záchranných kruh̊u
podle čl. 10.07.1, všechny části paluby, které jsou určeny pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky a nejsou
uzavřené, vybaveny záchrannými kruhy, a to na obou stranách plavidla vždy ve vzdálenosti nejvýše
20 m.

10.07.3 Záchranné kruhy se považuj́ı za vyhovuj́ıćı, pokud maj́ı vztlak nejméně 110 N, úchopné
lano po obvodu a jsou odolné proti p̊usobeńı ropných produkt̊u.

10.07.4 Polovina předepsaných záchranných kruh̊u muśı být vybavena plovoućı šň̊urou nejméně
30 m dlouhou o pr̊uměru 8 až 11 mm. Druhá polovina předepsaných záchranných kruh̊u muśı být
vybavena samočinně se zaṕınaj́ıćım světlem na akumulátor, které ve vodě nezhasne.

10.07.5 V dosahu každé osoby pobývaj́ıćı pravidelně na plavidle muśı být osobńı, samočinně
nafukovaćı záchranná vesta podle evropských norem EN ISO 12402-3:2006 nebo EN ISO 12402-
4:2006.

10.07.6 Výraz
”
kolektivńı záchranné prostředky“ zahrnuje lodńı čluny, záchranné vory a do-

datečné záchranné prostředky. Dodatečné záchranné prostředky muśı mı́t vztlak nejméně 100 N
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na osobu, muśı na nich být uvedeno, pro kolik osob jsou určeny a muśı být odolné proti p̊usobeńı
ropných produkt̊u.

10.07.7 Dodatečnými kolektivńımi záchrannými prostředky jsou prvky záchranných prostředk̊u,
které zajǐst’uj́ı udržeńı se na vodě pro několik osob nacházej́ıćıch se ve vodě. Muśı

a) mı́t nápis s uvedeńım jejich účelu a počtu osob, pro nějž jsou schváleny;

b) mı́t ve sladkých vodách vztlak nejméně 100 N na osobu;

c) být vyrobeny z vhodného materiálu a být odolné v̊uči naftě a ropným produkt̊um a teplotám
do 50 ◦C;

d) zaujmout a udržovat stabilńı sklon a v tomto ohledu být vybaveny vhodnými držáky pro
uvedený počet osob;

e) mı́t fluoreskuj́ıćı oranžovou barvu nebo fluoreskuj́ıćı povrchy viditelné ze všech stran o veli-
kosti nejméně 100 cm2;

f) být takové, aby je z mı́sta, kde jsou uloženy, mohla uvolnit a spustit přes palubu rychle a
bezpečně jedna osoba, nebo aby se mohly z mı́sta, kde jsou uloženy, volně spouštět na vodu.

10.07.8 Nafukovaćı kolektivńı záchranné prostředky kromě toho muśı

a) skládat se z nejméně dvou samostatných vzduchových komor;

b) nafukovat se automaticky nebo ručńım spuštěńım při spuštěńı na vodu;

c) zaujmout a udržovat stabilńı sklon bez ohledu na zat́ıžeńı, i když je nafouknuta teprve polo-
vina vzduchových komor.

10.07.9 Záchranné prostředky muśı být na plavidle uloženy tak, aby v př́ıpadě potřeby byly
snadno dosažitelné. Zakrytá skladovaćı mı́sta muśı být zřetelně označena.

10.07.10 Záchranné vesty muśı být kontrolovány podle pokyn̊u výrobce.

KAPITOLA 11
BEZPEČNOST NA PRACOVIŠT́ICH

11.01. Obecná ustanoveńı

11.01.1 Plavidla muśı být postavena, uspořádána a vybavena tak, aby na nich osoby mohly
pracovat a pohybovat se bezpečně.

11.01.2 Pevná zař́ızeńı na plavidle, která jsou potřebná pro práci, muśı být zař́ızena, umı́stěna
a zabezpečena tak, aby jejich obsluha, použ́ıváńı a údržba byla bezpečná a snadná. V př́ıpadě
potřeby muśı být přenosné nebo horké konstrukčńı prvky vybaveny ochrannými zař́ızeńımi.

11.02. Ochrana před pádem

11.02.1 Paluby a bočńı paluby muśı být rovné a nesmı́ se na nich nacházet mı́sta, o něž by bylo
možné zakopnout; nesmı́ se na nich vytvářet louže.
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11.02.2 Paluby, bočńı paluby, podlahy strojoven, odpoč́ıvadla schodǐst’, schodǐstě a vrchńı části
postranńıch pacholat muśı být neklouzavé.

11.02.3 Horńı části postranńıch pacholat a jakékoli překážky v pr̊uchodech, např. hrany schod̊u,
muśı být označeny barvou, která kontrastuje s okolńı palubou.

11.02.4 Vněǰśı okraje palub a bočńıch palub muśı být vybaveny zábradĺım s výškou nejméně
0,90 m podle normy ČSN EN 711. Pracovǐstě, z nichž mohou osoby spadnout z výšky v́ıce než 1 m,
muśı být vybavena zábradĺım s výškou nejméně 0,90 m podle normy ČSN EN 711. V př́ıpadech,
kdy lze zábradĺı u bočńıch palub sklopit:

a) muśı být k ohrazeńı palubńıho j́ıcnu ve výšce 0,7 až 1,1 m dodatečně upevněno pr̊uběžné
madlo o pr̊uměru 0,02 až 0,04 m a

b) na jasně viditelných mı́stech na okraj́ıch bočńı paluby muśı být umı́stěny značky podle do-
datku I obrázku 10 této př́ılohy o pr̊uměru nejméně 15 cm.

Pokud neexistuje ohrazeńı palubńıho j́ıcnu, je nutné instalovat pevné zábradĺı.

11.03. Rozměry pracovǐst’

11.03.1 Pracovǐstě muśı mı́t takové rozměry, aby všechny osoby, které na nich pracuj́ı, měly
přiměřenou volnost pohybu.

11.04. Bočńı paluby

11.04.1 Světlá š́ı̌rka bočńı paluby muśı být nejméně 0,60 m. Na některých mı́stech, která jsou
nezbytná pro provoz plavidla, např. hydranty k umýváńı paluby, lze tuto hodnotu sńıžit na 0,50 m.
U pacholat a oporek lze ji sńıžit na 0,40 m. Požadavky tohoto ustanoveńı plat́ı až do výšky 2,00 m
nad bočńı palubou.

11.05. Př́ıstup na pracovǐstě

11.05.1 Př́ıstupy a pr̊uchody, které slouž́ı k pohybu osob nebo manipulaci s předměty, muśı být
dostatečně velké a uspořádány tak, že

a) před vstupńımi otvory je dostatečný prostor, aby byl umožněn nerušený pohyb;

b) světlá š́ı̌rka pr̊uchodu odpov́ıdá účelu pracovǐstě a neńı menš́ı než 0,60 m, kromě plavidel
širokých méně než 8 m, na kterých může být š́ı̌rka pr̊uchodu sńıžena na 0,50 m;

c) světlá výška pr̊uchodu včetně silu neńı menš́ı než 1,90 m.

11.05.2 Uspořádáńı dveř́ı muśı být takové, aby mohly být bezpečně otv́ırány a zav́ırány z obou
stran. Dveře muśı být chráněny proti náhodnému otevřeńı a zavřeńı.

11.05.3 Př́ıstupy, východy a pr̊uchody s rozd́ılem ve výšce podlah v́ıce než 0,50 m muśı být
opatřeny vhodnými schody, žebř́ıky nebo stupadly.

11.05.4 Pracovǐstě, která jsou trvale obsazena, muśı být opatřena schody, je-li rozd́ıl ve výšce
podlah větš́ı než 1,00 m. Tento požadavek se nevztahuje na nouzové východy.
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11.06. Východy a nouzové východy

11.06.1 Počet, uspořádáńı a rozměry východ̊u, včetně nouzových, muśı odpov́ıdat účelu a
rozměr̊um př́ıslušného prostoru. Je-li jeden z východ̊u nouzový, muśı být jako takový zřetelně
označen.

11.06.2 Východy nebo okna či kryty světĺık̊u, které maj́ı být použity jako nouzové východy,
muśı mı́t světlost otvoru alespoň 0,36 m2 a nejmenš́ı rozměr muśı být alespoň 0,50 m.

11.07. Žebř́ıky, stupadla a podobná zař́ızeńı

11.07.1 Schody a žebř́ıky muśı být bezpečně upevněny. Schody muśı být široké nejméně 0,60
m a světlá š́ı̌rka mezi madly nesmı́ být menš́ı než 0,60 m; výška stupně nesmı́ být menš́ı než 0,15
m; stupně muśı mı́t povrchy s neklouzavou úpravou a schodǐstě s v́ıce než třemi stupni muśı být
opatřena madly.

11.07.2 Žebř́ıky a samostatně upevněné př́ıčle muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,30 m; maximálńı
vzdálenost mezi př́ıčlemi je 0,30 m a vzdálenost mezi př́ıčlemi a konstrukćı nesmı́ být menš́ı než
0,15 m.

11.07.3 Žebř́ıky a samostatně upevněné př́ıčle muśı být viditelné shora a nad nouzovými otvory
muśı být vybaveny bezpečnostńımi rukojetěmi.

11.07.4 Přenosné žebř́ıky muśı být široké nejméně 0,40 m a 0,50 m u základny; muśı zajǐstěno,
aby se nepřevrátily nebo nesklouzly; př́ıčle muśı být pevně upevněny v bočnićıch.

11.08. Vnitřńı prostory

11.08.1 Rozměry, zař́ızeńı a uspořádáńı vnitřńıch pracovǐst’ muśı odpov́ıdat práci, která má
zde být vykonávána, a muśı splňovat zdravotńı a bezpečnostńı požadavky. Muśı být dostatečně
osvětleny neoslňuj́ıćım světlem a dostatečně větrány. V př́ıpadě potřeby muśı být opatřeny topným
zař́ızeńım k udržeńı přiměřené teploty.

11.08.2 Podlahy vnitřńıch pracovǐst’ muśı být pevné a trvanlivé a konstruované tak, aby bránily
klouzáńı a pádu. Otvory v palubách nebo podlahách muśı být, jsou-li otevřeny, opatřeny ochranou
proti pádu a okna a světĺıky muśı být uspořádány a vybaveny tak, aby mohly být obsluhovány a
čǐstěny bez rizika.

11.09. Ochrana proti hluku a vibraćım

11.09.1 Pracovǐstě muśı být umı́stěna, vybavena a konstruována tak, aby členové posádky nebyli
vystaveni škodlivým vibraćım.

11.09.2 Stálá pracovǐstě muśı být kromě toho zkonstruována takovým zp̊usobem a muśı být tak
zvukotěsná, aby zdrav́ı a bezpečnost člen̊u posádky nebyly ohroženy hlukem.

11.09.3 Pro členy posádky, kteř́ı budou každý den pravděpodobně vystaveni hladině hluku vyšš́ı
než 85 dB(A), muśı být k dispozici individuálńı ochranné protihlukové prostředky. Na pracovǐst́ıch,
na nichž hladina hluku převyšuje 90 dB(A), muśı být povinné použit́ı ochranných protihlukových
prostředk̊u naznačeno symbolem

”
Použijte ochranné protihlukové prostředky“ o pr̊uměru nejméně

10 cm podle obrázku 7 v dodatku I.
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11.10. Navijáky

11.10.1 Navijáky muśı být navrženy tak, aby bylo možno provádět práci bezpečně. Muśı být vy-
baveny prostředky, které zameźı neúmyslnému uvolněńı nákladu. Navijáky, které nejsou samočinně
brzd́ıćı, muśı být s ohledem na svou tažnou śılu opatřeny přiměřenou brzdou.

11.10.2 Navijáky na ručńı pohon muśı být vybaveny zař́ızeńım, které zameźı zpětnému úderu
kliky. Navijáky na strojńı i ručńı pohon muśı být zkonstruovány tak, aby ručńı pohon nemohl být
uveden do pohybu strojńım pohonem.

11.11. Jeřáby

11.11.1 Jeřáby muśı být postaveny v souladu s požadavky stanovenými právńım předpisem
upravuj́ıćım technické požadavky na strojńı zař́ızeńı8. Śıly, které vznikaj́ı při jejich provozu, muśı
být bezpečně přenášeny na konstrukci plavidla, nesmı́ ohrozit jeho stabilitu.

11.11.2 Na jeřábech muśı být upevněn št́ıtek výrobce s těmito údaji:

a) jméno a adresa výrobce,

b) označeńı CE s uvedeńım roku výroby,

c) označeńı řady nebo typu a

d) př́ıpadně výrobńı č́ıslo.

11.11.3 Na jeřábech muśı být snadno čitelným zp̊usobem trvanlivě vyznačena nejvyšš́ı př́ıpustná
zat́ıžeńı. U jeřáb̊u, jejichž jmenovitá nosnost nepřesahuje 2 000 kg, postačuje, je-li na jeřábu snadno
čitelným zp̊usobem trvanlivě vyznačena jmenovitá nosnost při maximálńım vyložeńı.

11.11.4 Muśı být instalována ochranná zař́ızeńı, aby se zamezilo nebezpeč́ı přimáčknut́ı nebo
přiskř́ıpnut́ı. Vněǰśı součásti jeřábu muśı mı́t od všech okolńıch předmět̊u bezpečnostńı vzdálenost
0,5 m směrem nahoru, dol̊u i do stran. Mimo pracovǐstě a pr̊uchody se bezpečnostńı vzdálenost do
stran nevyžaduje.

11.11.5 Jeřáby se strojńım pohonem muśı být zabezpečeny proti neoprávněnému použit́ı. Muśı
být možné je zapnout pouze z ovládaćıho stanovǐstě jeřábu. Ovládáńı muśı být se samočinným
vraceńım (tlač́ıtka bez samodržného zapojeńı); muśı být jednoznačně rozpoznatelný směr ovládáńı.
Při výpadku pohonu nesmı́ náklad nekontrolované upadnout. Je nutno zamezit náhodným po-
hyb̊um jeřábu. Pohyb zdvihaćıho ústroj́ı vzh̊uru a překročeńı jmenovité nosnosti muśı být ome-
zeno vhodným zař́ızeńım. Pohyb zdvihaćıho ústroj́ı směrem dol̊u muśı být omezen, pokud při
předpokládaných provozńıch podmı́nkách při nasazeńı háku jsou na bubnu méně než dvě ovinut́ı
lana. Po spuštěńı samočinných omezovač́ıch zař́ızeńı muśı být stále ještě možný odpov́ıdaj́ıćı pro-
tisměrný pohyb. Pevnost lan pro pohybuj́ıćı se břemeno muśı odpov́ıdat pětinásobku př́ıpustného
zat́ıžeńı lana. Konstrukce lana muśı být bez závad a muśı být vhodná pro použit́ı na jeřábech.

11.11.6 Před prvńım uvedeńım do provozu nebo před opětovným uvedeńım do provozu po
podstatných úpravách nebo opravě nebo pravidelně nejméně každých deset let je nutno prokázat
přiměřenou pevnost a stabilitu pomoćı výpočt̊u a zatěžovaćı zkoušky. Nepřekračuje-li jmenovitá
nosnost jeřábu 2 000 kg, lze d̊ukaz pomoćı výpočtu částečně nebo zcela nahradit zkouškou se
zat́ıžeńım ve výši 1,25násobku jmenovité nosnosti provedenou v celém pracovńım rozsahu. Přej́ımaćı

8Nař́ızeńı vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavćıch na strojńı zař́ızeńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
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zkoušku podle prvńı nebo druhé věty provede odborńık na zdvihaćı zař́ızeńı uznaný Státńı plavebńı
správou (dále jen

”
inspektor určeného technického zař́ızeńı“).

11.11.7 Jeřáby muśı být pravidelně a v každém př́ıpadě nejméně každých dvanáct měśıc̊u podro-
beny kontrole vykonané inspektorem UTZ. Během této kontroly se bezpečný provozńı stav jeřábu
urč́ı vizuálńı kontrolou a kontrolou funkčnosti. Doklad o provedeńı kontroly obsahuje datum, závěr
kontroly a podpis subjektu pověřeného prohĺıdkou.

11.11.8 Návod k obsluze dodaný výrobcem jeřábu muśı být uschován na palubě. Tento návod
muśı obsahovat alespoň pracovńı rozsah a funkce ovladač̊u, nejvyšš́ı př́ıpustnou jmenovitou nosnost
podle vyložeńı jeřábu, nejvyšš́ı př́ıpustné nakloněńı jeřábu, návod k montáži a údržbě a obecné
technické údaje.

11.11.9 Pro všechny jeřáby se na plavidle muśı nacházet nejméně tyto doklady:

a) návod výrobce k obsluze jeřábu, včetně alespoň těchto informaćı:

� pracovńı rozsah a funkce ovládač̊u,

� nejvyšš́ı př́ıpustná jmenovitá nosnost podle vyložeńı jeřábu,

� nejvyšš́ı př́ıpustné nakloněńı jeřábu,

� návod k montáži a údržbě,

� pokyny týkaj́ıćı se pravidelných kontrol,

� obecné technické údaje a

b) osvědčeńı o zkouškách a kontrolách provedených podle čl. 11.11.6 až 11.11.7.

11.12. Skladováńı hořlavých kapalin

11.12.1 Ke skladováńı hořlavých kapalin s bodem vzplanut́ı pod 55 ◦C muśı na plavidle existovat
větraná skř́ıň z nehořlavého materiálu. Na vněǰśı straně této skř́ıně se muśı nacházet symbol

”
Zákaz

manipulace s otevřeným ohněm“ o pr̊uměru nejméně 10 cm podle obrázku 2 v dodatku I k této
př́ıloze.

KAPITOLA 12
OBYTNÉ PROSTORY

12.01. Obecná ustanoveńı

12.01.1 Plavidla muśı mı́t obytné prostory pro osoby, které se obvykle nacházej́ı na plavidle,
nejméně však pro minimálńı posádku.

12.01.2 Obytné prostory muśı být navrženy, uspořádány a vybaveny tak, aby uspokojily potřeby
osob na plavidle z hlediska zdrav́ı, bezpečnosti a pohodĺı. Muśı mı́t bezpečný a snadný př́ıstup a
být izolovány proti teplu a chladu.

12.01.3 Splněńı podmı́nek stanovených v kapitole 12 nemuśı být vyžadováno, pokud jsou zdrav́ı a
bezpečnost osob na plavidle zabezpečeny jinými prostředky, které zajǐst’uj́ı stejnou úroveň ochrany.

12.01.4 Př́ıpadná omezeńı denńı provozńı doby plavidla a druhu provozu vyplývaj́ıćı z čl. 12.01.3.
se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla.

12.02. Zvláštńı požadavky na konstrukci

12.02.1 Uzavřené obytné prostory muśı být možné přiměřeně větrat i při zavřených dveř́ıch;
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kromě toho muśı mı́t společenské mı́stnosti dostatečné denńı světlo a pokud možno umožňovat
výhled ven.

12.02.2 Obytné prostory muśı být př́ıstupné pomoćı schod̊u, neńı-li př́ıstup k nim na úrovni
paluby a výškový rozd́ıl čińı v́ıce než 0,30 m.

12.02.3 V předńı části plavidla nesmı́ být žádné podlahy ńıže než 1,20 m pod rovinou největš́ıho
př́ıpustného ponoru.

12.02.4 Společenské mı́stnosti a ložnice muśı mı́t nejméně dva východy, které jsou od sebe pokud
možno co nejv́ıce vzdáleny a které slouž́ı jako únikové cesty. Jeden východ může být zkonstruován
jako nouzový východ. To se nevztahuje na mı́stnosti, jejichž východ vede př́ımo na palubu nebo
na chodbu, která slouž́ı jako úniková cesta, pokud má chodba dva od sebe vzdálené východy, které
vedou na levobok a pravobok. Nouzové východy, kterými mohou být i světĺıky a okna, muśı mı́t
světlost otvoru alespoň 0,36 m2 a nejmenš́ı rozměr muśı být alespoň 0,50 m a v př́ıpadě nouze muśı
umožňovat rychlou evakuaci. Izolace a obklady únikových cest muśı být z materiál̊u zpomaluj́ıćıch
hořeńı a použitelnost únikových cest muśı být kdykoli zajǐstěna vhodnými prostředky, např. žebř́ıky
nebo samostatnými př́ıčlemi.

12.02.5 Obytné prostory muśı být chráněny před nepřijatelným hlukem a vibracemi. Hladina
akustického tlaku nesmı́ překročit

a) 70 dB(A) ve společenských mı́stnostech;

b) 60 dB(A) v ložnićıch. Toto ustanoveńı se nevztahuje na plavidla, která jsou v provozu výlučně
mimo dobu odpočinku posádky. Omezeńı na provoz pouze ve dne se zaṕı̌se do osvědčeńı
plavidla.

Měřeńı hluku se provád́ı podle normy ES-TRIN.

12.02.6 Světlá výška v obytných prostorech nesmı́ být menš́ı než 2,00 m.

12.02.7 Volná podlahová plocha společenských mı́stnost́ı nesmı́ být menš́ı než 2 m2 na osobu, a
v žádném př́ıpadě menš́ı než celkem 8 m2 (přičemž se nezapoč́ıtává nábytek, kromě stol̊u a židĺı).

12.02.8 Krychlový obsah každé mı́stnosti v uzavřených obytných prostorách a ložnićıch nesmı́
být menš́ı než 7 m3.

12.02.9 Objem vzduchu na osobu muśı být v soukromých obytných mı́stnostech nejméně 3,5 m3.
V ložnićıch muśı být nejméně 5 m3 pro prvńıho obyvatele a nejméně 3 m3 pro každého daľśıho
obyvatele (přičemž se nezapoč́ıtává objem nábytku). Ložnice nesmı́ být, pokud možno, určeny pro
v́ıce než dvě osoby. L̊užka nesmı́ být ńıže než 0,30 m nad podlahou. Je-li jedno l̊užko umı́stěno nad
druhým, světlý prostor nad každým l̊užkem nesmı́ být menš́ı než 0,60 m.

12.02.10 Dveře muśı mı́t otvor, jehož horńı hrana je nejméně 1,90 m nad palubou nebo nad
podlahou a jehož světlá š́ı̌rka je nejméně 0,60 m. Předepsané výšky lze dosáhnout pomoćı posuvných
nebo sklopných kryt̊u nebo poklop̊u. Dveře muśı být možné otevř́ıt z obou stran směrem ven. Sily
nesměj́ı být vyšš́ı než 0,40 m.

12.02.11 Schody muśı být pevně upevněny a sch̊udné bez nebezpeč́ı. Za takové jsou považovány,
pokud

a) nejsou užš́ı než 0,60 m,

b) výška stupně je nejméně 0,15 m,

c) stupně jsou neklouzavé a
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d) schody s v́ıce než třemi stupni jsou vybaveny alespoň madlem nebo rukojet́ı.

12.02.12 Potrub́ı vedoućı nebezpečné plyny nebo kapaliny, zejména potrub́ı pod tak velkým
tlakem, že jejich netěsnost by mohla ohrozit osoby, se nesmı́ nacházet v obytných prostorech nebo
chodbách vedoućıch k obytným prostor̊um. To se nevztahuje na parńı potrub́ı a potrub́ı hydrau-
lických soustav, jsou-li uložena v kovových chráničkách, a pro potrub́ı zař́ızeńı na zkapalněný plyn
k domáćımu použit́ı.

12.03. Sociálńı zař́ızeńı

12.03.1 Na plavidlech s uzavřenými obytnými prostory muśı být k dispozici přinejmenš́ım tato
sociálńı zař́ızeńı:

a) jeden záchod na jednu mı́stnost nebo na šest člen̊u posádky nebo lodńıho personálu; muśı jej
být možné odvětrat čerstvým vzduchem,

b) jedno umyvadlo s odpadńı trubkou připojené na teplou a studenou pitnou vodu na jednu
mı́stnost nebo na čtyři členy posádky nebo lodńıho personálu a

c) jedna vana nebo sprcha připojená na teplou a studenou vodu na jednu mı́stnost nebo na šest
člen̊u posádky.

12.03.2 Sociálńı zař́ızeńı muśı být v těsné bĺızkosti obytných prostor. Ze záchod̊u nesmı́ být
př́ımý př́ıstup do kuchyńı, j́ıdelen nebo kombinaćı společenské mı́stnosti a kuchyně.

12.03.3 Záchody muśı mı́t podlahovou plochu nejméně 1 m2, muśı být nejméně 0,75 m široké a
1,10 m dlouhé. Záchody v kabinách pro nejvýše dvě osoby mohou být menš́ı. Pokud se na záchodě
nacháźı i umyvadlo nebo sprcha, muśı se podlahová plocha zvýšit nejméně o podlahovou plochu
umyvadla nebo sprchy (či vany).

12.04. Pitná voda

12.04.1 Plavidla s obytnými prostory muśı být vybavena zař́ızeńım na pitnou vodu. Plnićı otvory
nádrž́ı na pitnou vodu a hadice s pitnou vodou muśı být označeny, že jsou určeny výhradně pro
pitnou vodu. Plnićı potrub́ı pro pitnou vodu muśı být umı́stěna nad palubou.

12.04.2 Zař́ızeńı na pitnou vodu

a) muśı mı́t vnitřńı povrchy vyrobeny z materiálu, který je odolný v̊uči korozi a nepředstavuje
žádné fyziologické nebezpeč́ı;

b) nesmı́ obsahovat potrubńı úseky, kde neńı možné zajistit pravidelný pr̊utok vody, a

c) být chráněny proti nadměrnému zahř́ıváńı.

12.04.3 Kromě odstavce 2 muśı nádrže na pitnou vodu

a) mı́t objem nejméně 150 l na každou osobu, která se obvykle nacháźı na plavidle, nejméně
však na každého člena minimálńı posádky nebo lodńıho personálu,

b) mı́t vhodný, uzamykatelný otvor, aby je bylo možno uvnitř čistit,

c) být vybaveny ukazatelem hladiny a

d) mı́t odvzdušňovaćı trubky, které vedou do otevřeného prostoru, nebo být vybaveny vhodnými
filtry.
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12.04.4 Nádrže na pitnou vodu nesmı́ mı́t společné stěny s jinými nádržemi. Potrub́ı pro pitnou
vodu nesmı́ procházet nádržemi obsahuj́ıćımi jiné kapaliny. Propojeńı mezi soustavou dodávky pitné
vody a jinými soustavami potrub́ı je zakázáno. Potrub́ı vedoućı plyn nebo jiné kapaliny než vodu
nesmı́ procházet nádržemi na pitnou vodu.

12.04.5 Tlakové nádrže na pitnou vodu muśı pracovat jen s neznečǐstěným stlačeným vzduchem.
Je-li stlačený vzduch vyráběn pomoćı kompresor̊u, muśı být př́ımo před tlakovou nádrž́ı umı́stěny
vhodné vzduchové filtry a separátory oleje, pokud nejsou voda a vzduch odděleny membránami.

12.05. Topeńı a větráńı

12.05.1 Uzavřené obytné prostory muśı být možné vytápět v souladu s jejich účelem. Topná
zař́ızeńı muśı odpov́ıdat povětrnostńım podmı́nkám, které mohou nastat. Obytné a spaćı mı́stnosti
muśı být možné přiměřeně větrat i při zavřených dveř́ıch. Větráńı muśı za všech povětrnostńıch
podmı́nek zajistit přiměřenou cirkulaci vzduchu.

12.05.2 Uzavřené Obytné prostory musej́ı být uspořádány a zař́ızeny tak, aby bylo možné co
nejv́ıce zabránit pronikáńı znečǐstěného vzduchu z jiných odděleńı plavidla, např. strojoven nebo
podpalubńıch nákladových prostor; je-li použito větráńı s nuceným prouděńım vzduchu, muśı být
vstupńı větraćı kanály umı́stěny tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

12.06. Ostatńı vybaveńı obytných prostor

12.06.1 Každý člen posádky bydĺıćı na plavidle muśı mı́t samostatné l̊užko a samostatnou skř́ıňku
na šaty vybavenou zámkem. Vnitřńı rozměry l̊užka muśı být nejméně 2,00 x 0,90 m.

12.06.2 Muśı být poskytnuty vhodné prostory pro uložeńı a sušeńı pracovńıch oděv̊u, ne však
v ložnićıch.

12.06.3 Všechny obytné prostory muśı být vybaveny elektrickým osvětleńım. Náhradńı nebo nou-
zové plynové lampy nebo lampy na kapalné palivo lze použ́ıvat pouze ve společenských mı́stnostech.
Osvětlovaćı zař́ızeńı na kapalné palivo muśı být vyrobena z kovu a je možné v nich použ́ıvat pouze
palivo s bodem vzplanut́ı v́ıce než 55 ◦C nebo obchodńı petrolej. Muśı být umı́stěny nebo upevněny
tak, aby nehrozilo nebezpeč́ı požáru.

KAPITOLA 13
PALIVOVÁ ZAŘÍZENÍ K TOPENÍ, VAŘENÍ A CHLAZENÍ

13.01. Obecná ustanoveńı

13.01.1 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn určená k topeńı, vařeńı a chlazeńı muśı splňovat požadavky
kapitoly 14.

13.01.2 Zař́ızeńı k topeńı, vařeńı a chlazeńı včetně př́ıslušenstv́ı, muśı být zhotovena a umı́stěna
tak, aby nebyla nebezpečná ani v př́ıpadě přehřát́ı. Muśı být umı́stěna tak, aby se nemohla náhodně
převrhnout nebo pohnout.

13.01.3 Zař́ızeńı podle čl. 13.01.2 se nesmı́ nacházet v prostorech, v nichž se použ́ıvaj́ı nebo
skladuj́ı látky s bodem vzplanut́ı do 55 ◦C. Uvedenými prostory nesmı́ procházet žádné odvětrávaćı
potrub́ı těchto zař́ızeńı.

13.01.4 Muśı být zajǐstěn dostatečný př́ıvod vzduchu pro spalováńı.
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13.01.5 Topná zař́ızeńı muśı být bezpečně připojena k odvětrávaćımu potrub́ı, toto potrub́ı muśı
být vybaveno vhodnými kryty nebo zař́ızeńım, které zajǐst’uje ochranu před větrem. Odvětrávaćı
potrub́ı muśı být uspořádáno tak, aby bylo možné čǐstěńı.

13.02. Použit́ı kapalných paliv, zař́ızeńı na petrolej

13.02.1 Zař́ızeńı k topeńı, vařeńı a chlazeńı, které použ́ıvá kapalné palivo, lze použ́ıvat pouze
s palivy, jejichž bod vzplanut́ı je nad 55 ◦C.

13.02.2 Odchylně od čl. 13.02.1 lze v obytných prostorech a kormidelně povolit zař́ızeńı k vařeńı,
topeńı a chlazeńı vybavené hořáky s knoty funguj́ıćı na obchodńı petrolej, pokud obsah palivové
nádrže nepřesahuje 12 litr̊u.

13.02.3 Zař́ızeńı vybavená hořáky s knoty muśı

a) mı́t kovovou palivovou nádrž, jej́ıž plnićı otvor lze uzavř́ıt a která nemá pod nejvyšš́ı hladinou
plněńı žádné měkce pájené spoje a která je navržena a umı́stěna tak, aby palivovou nádrž
nebylo možno neúmyslně otevř́ıt nebo vyprázdnit;

b) být možné zapálit bez pomoćı daľśıho kapalného paliva;

c) být umı́stěna tak, aby bylo zajǐstěno bezpečné odváděńı kouřových plyn̊u.

13.03. Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky a naftová topná zař́ızeńı s hořáky
s rozprašováńım paliva

13.03.1 Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky a naftová topná zař́ızeńı s hořáky s rozprašováńım
paliva muśı být postavena v souladu s osvědčenými postupy.

13.03.2 Jsou-li naftová kamna s odpařovaćımi hořáky nebo naftová topná zař́ızeńı s hořáky
s rozprašováńım paliva umı́stěna ve strojovně, muśı být př́ıvod vzduchu k topnému zař́ızeńı a
motor̊um uspořádán tak, aby topné zař́ızeńı a motory mohly nezávisle na sobě fungovat účinně a
bezpečně. Podle potřeby muśı být zajǐstěn samostatný př́ıvod vzduchu. Zař́ızeńı muśı být umı́stěno
tak, aby plamen z hořáku nemohl zasáhnout součásti ostatńıch zař́ızeńı ve strojovně.

13.04. Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky

13.04.1 Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky muśı být možné zapálit bez pomoci jiné hořlavé
kapaliny. Muśı být umı́stěna nad kovovou odkapovou nádobou, která zahrnuje všechny části vedoućı
naftu, jej́ıž postranice jsou nejméně 20 mm vysoké a objem je nejméně 2 litry.

13.04.2 U naftových kamen s odpařovaćımi hořáky umı́stěných ve strojovně muśı být postranice
kovové odkapové nádoby podle odstavce 1 nejméně 200 mm vysoké. Spodńı okraj odpařovaćıho
hořáku muśı být umı́stěn nad okrajem odkapové nádoby. Horńı okraj odkapové nádoby muśı sahat
nejméně 100 mm nad podlahu.

13.04.3 Naftová kamna s odpařovaćımi hořáky muśı být vybavena vhodným regulátorem, který
při všech nastaveńıch zajǐst’uje prakticky stálý př́ıvod paliva k hořáku a který při zhasnut́ı plamene
zabraňuje rozléváńı paliva. Za vhodné se považuj́ı regulátory, které funguj́ı účinně i v př́ıpadě,
jsou-li vystaveny vibraćım a nakloněny až o 12◦, a které kromě plováku k regulaci hladiny maj́ı

a) druhý plovák, který bezpečně a spolehlivě zastavuje př́ıvod paliva při překročeńı povolené
hladiny, nebo

b) přetokovou trubku, ale pouze tehdy, pokud odkapová nádoba má dostatečný objem, aby
mohla zachytit alespoň obsah palivové nádrže.
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13.04.4 Pokud je palivová nádrž naftových kamen s odpařovaćımi hořáky oddělená od zař́ızeńı,

a) spád mezi nádrž́ı a napájeńım hořáku nesmı́ překročit hodnotu uvedenou v návodu k obsluze
dodaném výrobcem;

b) muśı být umı́stěna tak, aby byla chráněná před nepř́ıpustným zahř́ıváńım a

c) muśı být možné z paluby přerušit tok paliva.

13.04.5 Odvětrávaćı potrub́ı naftových kamen s odpařovaćımi hořáky muśı být vybaveno
zař́ızeńım proti obráceńı tahu.

13.05. Naftová topná zař́ızeńı s hořáky s rozprašováńım paliva

13.05.1 Naftová topná zař́ızeńı s hořáky s rozprašováńım paliva muśı splňovat zejména tyto
požadavky:

a) před př́ıvodem paliva je zajǐstěno přiměřené vyvětráńı hořáku;

b) př́ıvod paliva muśı být regulován termostatem;

c) palivo muśı být zažehnuto elektrickým př́ıstrojem nebo zapalovaćım plamenem;

d) při zhasnut́ı plamene zastav́ı zař́ızeńı ke sledováńı plamene př́ıvod paliva a

e) hlavńı sṕınač muśı být umı́stěn na snadno dostupném mı́stě mimo prostor, v němž se zař́ızeńı
nacháźı.

13.06. Topné zař́ızeńı s nuceným tahem

13.06.1 Topné zař́ızeńı s nuceným tahem skládaj́ıćı se ze spalovaćı komory, kolem ńıž je topný
vzduch veden pod tlakem k rozvodnému systému nebo do mı́stnosti, muśı splňovat tyto požadavky:

a) Je-li palivo rozprašováno pod tlakem, muśı být př́ıvod spalovaćıho vzduchu zajǐstěn pomoćı
ventilátoru.

b) Před zapáleńım hořáku muśı být spalovaćı komora dobře vyvětrána. Větráńı lze považovat
za dobré, pokud ventilátor spalovaćıho vzduchu funguje i po zhasnut́ı plamene.

c) Př́ıvod paliva muśı být automaticky zastaven,

� pokud oheň zhasne; př́ıvod spalovaćıho vzduchu neńı dostatečný;

� ohřátý vzduch překračuje předem nastavenou teplotu nebo

� dojde k výpadku napájeńı bezpečnostńıch zař́ızeńı.

V těchto př́ıpadech nesmı́ být př́ıvod paliva po zastaveńı automaticky obnoven.

d) Ventilátory spalovaćıho a topného vzduchu muśı být možné vypnout mimo prostor, v němž
se topné zař́ızeńı nacháźı.

e) Je-li topný vzduch nasáván zvenku, vstupńı větraćı kanály muśı být umı́stěny co nejvýše
nad palubou. Muśı být namontovány tak, aby se do nich nemohla dostat dešt’ová nebo
rozstřikovaná voda.

f) Vedeńı topného vzduchu muśı být z kovu.

67



g) Výstupńı otvory topného vzduchu nesmı́ být možné úplně zavř́ıt.

h) Unikaj́ıćı palivo se nesmı́ dostat do vedeńı topného vzduchu.

i) U topných zař́ızeńı s nuceným tahem nesmı́ být možné, aby nasávala topný vzduch ze stro-
jovny.

13.07. Topeńı tuhými palivy

13.07.1 Zař́ızeńı k topeńı funguj́ıćı na tuhá paliva muśı být umı́stěno na kovové desce se
zdviženými okraji, aby žádné hoř́ıćı palivo nebo horké oharky nemohly vypadnout mimo tuto desku.
Tento požadavek se nevztahuje na zař́ızeńı umı́stěna v odděleńıch postavených z ohnivzdorných ma-
teriál̊u, která jsou určena výhradně k umı́stěńı kotl̊u.

13.07.2 Kotle na tuhá paliva muśı být vybaveny termostatickým zař́ızeńım k regulaci pr̊utoku
spalovaćıho vzduchu.

13.07.3 V bĺızkosti každého topného zař́ızeńı muśı být umı́stěny prostředky, kterými lze uhĺıky
rychle uhasit.

KAPITOLA 14
ZAŘÍZENÍ NA ZKAPALNĚNÝ PLYN K DOMÁCÍMU POUŽIT́I

14.01. Obecná ustanoveńı

14.01.1 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn se skládá ze zásobovaćı jednotky zahrnuj́ıćı jeden nebo
v́ıce plynových nádrž́ı a jeden nebo v́ıce regulátor̊u tlaku, z rozvodného systému a řady plynových
spotřebič̊u. Náhradńı a prázdné nádrže, které nejsou umı́stěné v zásobovaćı jednotce, se nepovažuj́ı
za součást zař́ızeńı a vztahuje se na ně čl. 14.05.

14.01.2 Zař́ızeńı mohou být provozována pouze na obchodńı propan-butan.

14.02. Zař́ızeńı

14.02.1 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn muśı být vhodné pro použit́ı propan-butanu, muśı být
postaveno a umı́stěno v souladu s osvědčenými postupy.

14.02.2 Zař́ızeńı na zkapalněný plyn smı́ být užito pouze pro domáćı účely v obytných prostorech
a v kormidelně.

14.02.3 Na plavidle může být řada samostatných zař́ızeńı. Jednotlivá zař́ızeńı nesmı́ být použita
k obsluze obytných prostor̊u oddělených podpalubńım nákladovým prostorem nebo pevnou nádrž́ı.

14.02.4 Ve strojovně nesmı́ být umı́stěna žádná součást zař́ızeńı na zkapalněný plyn.

14.03. Nádrže

14.03.1 Jsou povoleny pouze nádrže se schváleným obsahem mezi 5 a 35 kg. Komise může povolit
použit́ı nádrž́ı s větš́ım obsahem.

14.03.2 Nádrže muśı být opatřeny úředńım raźıtkem potvrzuj́ıćım, že byly převzaty po
potřebných zkouškách.

14.04. Umı́stěńı a uspořádáńı zásobovaćıch jednotek

14.04.1 Zásobovaćı jednotky muśı být umı́stěny na plavidle ve volně stoj́ıćı nebo nástěnné skř́ıňce
umı́stěné mimo obytný prostor tak, že nebráńı pohybu na plavidle. Nesmı́ být umı́stěny u př́ıd’ové
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nebo zád’ové št́ıtnice. Skř́ıň může být nástěnná a usazená do nástavby, pokud je plynotěsná a
může být otev́ırána jedině směrem ven. Muśı být umı́stěna tak, aby rozvodné trubky vedoućı ke
spotřebič̊um byly co nejkratš́ı. Současně může pracovat pouze tolik nádrž́ı, kolik je jich nezbytných
pro fungováńı zař́ızeńı. Vı́ce nádrž́ı lze připojit pouze tehdy, použije-li se zpětný propojovač. Na
jednu zásobovaćı jednotku lze připojit až čtyři nádrže. Počet nádrž́ı na plavidle, včetně náhradńıch,
nesmı́ převýšit šest na jedno zař́ızeńı. U plavidel s kuchyněmi nebo kantýnami pro cestuj́ıćı lze
připojit až šest nádrž́ı a počet nádrž́ı na plavidle, včetně náhradńıch, nesmı́ převýšit devět na
jedno zař́ızeńı. Regulátory tlaku, nebo v př́ıpadě dvoustupňové regulace prvńı regulátor, muśı být
připevněny ke stěně ve stejné skř́ıňce jako nádrže.

14.04.2 Zásobovaćı jednotky muśı být umı́stěny tak, aby jakýkoli unikaj́ıćı plyn mohl být od-
straněn ze skř́ıňky bez jakéhokoli rizika, že by mohl proniknout do plavidla nebo přij́ıt do styku se
zdrojem plamene.

14.04.3 Skř́ıňky muśı být zkonstruovány z ohnivzdorných materiál̊u a muśı být dostatečně
větrány otvory nahoře a dole. Nádrže muśı být umı́stěny ve skř́ıňce svisle tak, aby se nemohly
převrátit.

14.04.4 Skř́ıňky muśı být zkonstruovány a umı́stěny tak, aby teplota nádrž́ı nemohla převýšit
50 ◦C.

14.04.5 K vněǰśı straně skř́ıňky muśı být připevněn nápis
”
zkapalněný plyn“ a symbol

”
Zákaz

manipulace s otevřeným ohněm“ o pr̊uměru nejméně 100 mm podle obrázku 2 v dodatku 1 k této
př́ıloze.

14.05. Náhradńı a prázdné nádrže

14.05.1 Náhradńı a prázdné nádrže, které nejsou umı́stěny v zásobovaćı jednotce, muśı být
uloženy mimo obytné prostory a kormidelnu ve skř́ıňce zhotovené podle čl. 14.04.

14.06. Regulátory tlaku

14.06.1 Plynové spotřebiče mohou být spojeny s nádržemi pouze rozvodným systémem s jedńım
nebo v́ıce regulátory tlaku určenými ke sńıžeńı tlaku plynu na pracovńı tlak. Tlak může být sńıžen
v jedné, nebo ve dvou fáźıch. Všechny regulátory tlaku muśı být stále nastaveny na tlak určený
podle čl. 14.07.

14.06.2 Koncové regulátory tlaku muśı být bud’ vybaveny, nebo ihned následovány zař́ızeńım
automaticky chráńıćım potrub́ı proti nadměrnému tlaku v př́ıpadě selháńı funkce regulátoru tlaku.
Muśı být zajǐstěno, že v př́ıpadě netěsnosti tohoto ochranného zař́ızeńı unikaj́ıćı plyn může být
odveden do otevřeného prostoru bez jakéhokoli rizika, že by mohl proniknout do plavidla nebo přij́ıt
do styku se zdrojem zapáleńı; jeli to nutné, muśı být pro tento účel zajǐstěno speciálńı potrub́ı.

14.06.3 Ochranné zař́ızeńı i odvětráváńı muśı být chráněny proti vniknut́ı vody.

14.07. Tlak

14.07.1 Pokud jsou použity dvoustupňové regulačńı systémy, nesmı́ být středńı tlak vyšš́ı oproti
atmosférickému tlaku o v́ıce než 2,5 bar̊u.

14.07.2 Tlak na výstupu z posledńıho regulátoru tlaku muśı být s toleranćı 10 % o 0,05 baru
vyšš́ı než atmosférický tlak.

14.08. Potrub́ı a ohebné hadice

14.08.1 Potrub́ı se muśı skládat z pevných ocelových nebo měděných trubek. Potrub́ı spojené
se spotřebiči však muśı být z vysokotlakých ohebných hadic nebo spirálových hadic vhodných
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pro propan-butan. Plynové spotřebiče, nejsou-li trvale připevněny, mohou být spojeny pomoćı
vhodných ohebných hadic, které nejsou deľśı než 1 m.

14.08.2 Potrub́ı muśı vydržet jakékoli namáháńı, zejména pokud jde o korozi a pevnost, které se
může objevit při běžných pracovńıch podmı́nkách na plavidle, a jeho charakteristiky a uspořádáńı
muśı být takové, aby zajistily uspokojivý pr̊utok plynu k plynovým spotřebič̊um při odpov́ıdaj́ıćım
tlaku.

14.08.3 Potrub́ı muśı mı́t co nejméně spoj̊u. Jak potrub́ı, tak spoje muśı být plynotěsné a muśı
plynotěsnými z̊ustat bez ohledu na vibrace nebo roztahováńı, jimž mohou být vystaveny.

14.08.4 Trubky muśı být snadno př́ıstupné, řádně upevněné a chráněné ve všech mı́stech, kde by
mohly být vystaveny úder̊um nebo třeńı, zvláště v mı́stech pr̊uchodu ocelovými přepážkami nebo
kovovými stěnami. Celý vněǰśı povrch ocelových trubek muśı být protikorozně upraven.

14.08.5 Ohebné hadice a jejich spoje muśı být schopné vydržet jakákoli namáháńı, která se
mohou objevit za běžných pracovńıch podmı́nek na plavidle. Muśı být umı́stěny tak, aby nedošlo
k namáháńı tahem, jejich nadměrnému přehřát́ı a aby mohly být kontrolovány po celé své délce.

14.09. Rozvodný systém

14.09.1 Celý rozvodný systém muśı být možné odpojit ventilem, který je kdykoli snadno a rychle
př́ıstupný.

14.09.2 Každý plynový spotřebič muśı být napájen samostatnou větv́ı rozvodného systému a
každá větev muśı být ovládána samostatným uzav́ıraćım zař́ızeńım.

14.09.3 Ventily muśı být pokud možno upevněny v mı́stech, kde jsou chráněny před nepř́ıznivým
počaśım a před nárazem.

14.09.4 Za každým regulátorem tlaku muśı existovat kontrolńı př́ıpojka. Pomoćı uzav́ıraćıho
zař́ızeńı muśı být zajǐstěno, že regulátor tlaku nebude při tlakové zkoušce vystaven zkušebńımu
tlaku.

14.10. Plynové spotřebiče a jejich umı́stěńı

14.10.1 Jediné spotřebiče, které lze použ́ıt, jsou propan-butanové spotřebiče schválené v jed-
nom z členských stát̊u Evropské unie a vybavené zař́ızeńım pro účinné zabráněńı úniku plynu jak
v př́ıpadě zhasnut́ı plamene, tak v př́ıpadě zhasnut́ı zapalovaćıho hořáku.

14.10.2 Př́ıstroje muśı být umı́stěny a propojeny tak, aby se nemohly náhodně převrátit nebo
posunout, a aby se zabránilo riziku zkrouceńı připojovaćıho potrub́ı.

14.10.3 Topidla a ohř́ıvače vody a chladničky muśı být spojeny s ventilaćı pro odváděńı
kouřových plyn̊u do otevřeného prostoru.

14.10.4 Umı́stěńı plynových spotřebič̊u v kormidelně je dovoleno pouze tehdy, je-li kormi-
delna konstruována tak, aby uniklý plyn nemohl proniknout do spodńıch část́ı plavidla, zejména
ovládaćımi prostupy vedoućımi do strojovny.

14.10.5 Plynové spotřebiče směj́ı být umı́stěny v prostorech pro spańı pouze tehdy, prob́ıhá-li
spalováńı nezávisle na vzduchu z těchto prostor̊u.

14.10.6 Plynové spotřebiče, u kterých spalováńı záviśı na vzduchu v mı́stnostech, kde jsou
umı́stěny, lze umı́stit jen do dostatečně velkých mı́stnost́ı.
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14.11. Větráńı a odváděńı kouřových plyn̊u

14.11.1 V mı́stnostech, kde jsou plynové spotřebiče, jejichž spalováńı záviśı na okolńım vzdu-
chu, muśı být zajǐstěna dodávka čerstvého vzduchu a odváděńı kouřových plyn̊u větraćımi otvory
odpov́ıdaj́ıćıch rozměr̊u se světlým pr̊uřezem nejméně 150 cm2 na každý otvor.

14.11.2 Větraćı otvory nesmı́ mı́t žádné uzav́ıraćı zař́ızeńı a nesmı́ vést do ložnic.

14.11.3 Odvětrávaćı zař́ızeńı muśı být navržena tak, aby zajistila bezpečné odváděńı kouřových
plyn̊u. Muśı být provozně spolehlivá a ohnivzdorná. Jejich činnost nesmı́ být ovlivňována umělým
větráńım.

14.12. Provozńı a bezpečnostńı požadavky

14.12.1 Návod k obsluze muśı být připevněn na plavidle na vhodném mı́stě. Muśı obsahovat
alespoň tyto údaje:

”
Ventily nádrž́ı, které nejsou spojeny s rozvodným systémem, muśı být uzavřeny, i pokud jsou

nádrže považovány za prázdné.“

”
Ohebné hadice muśı být vyměněny, jakmile to jejich stav vyžaduje.“

”
Všechny plynové spotřebiče muśı být připojeny nebo př́ıslušné spojovaćı potrub́ı muśı být

zapečetěno.“

14.13. Technická prohĺıdka

14.13.1 Před prvńım uvedeńım zař́ızeńı na zkapalněný plyn do provozu, po jakékoli jeho úpravě
nebo opravě a při každém obnovováńı potvrzeńı zp̊usobilosti podle čl. 14.15. muśı být celé zař́ızeńı
schváleno inspektorem určeného technického zař́ızeńı.

14.14. Zkoušky

Zkoušky zař́ızeńı se prováděj́ı za těchto podmı́nek:

14.14.1 Středotlaké potrub́ı mezi uzav́ıraćım zař́ızeńım uvedeným v čl. 14.09.4 prvńıho re-
gulátoru tlaku a ventily namontovanými před koncovým regulátorem tlaku:

a) tlaková zkouška provedená vzduchem, inertńım plynem nebo kapalinou, při tlaku o 20 bar̊u
přesahuj́ıćım atmosférický tlak;

b) zkouška těsnosti provedená vzduchem nebo inertńım plynem při tlaku o 3,5 bar̊u přesahuj́ıćım
atmosférický tlak.

14.14.2 Potrub́ı při pracovńım tlaku mezi uzav́ıraćım zař́ızeńım uvedeným v čl. 14.09.4 samo-
statného nebo koncového tlakového regulátoru a ventily namontovanými před plynovými spotřebiči:
zkouška těsnosti provedená vzduchem nebo inertńım plynem při tlaku o 1 bar přesahuj́ıćım at-
mosférický tlak.

14.14.3 Potrub́ı mezi uzav́ıraćım zař́ızeńım uvedeným v čl. 14.09.4 samostatného nebo koncového
tlakového regulátoru a ovládaćımi prvky plynových spotřebič̊u: zkouška těsnosti při tlaku o 0,15
bar přesahuj́ıćım atmosférický tlak.
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14.14.4 Při zkouškách podle čl. 14.14.1 ṕısm. b) a čl. 14.14.2 a 14.14.3 je potrub́ı považováno za
plynotěsné, neńı-li po uplynut́ı času potřebného k vyrovnáńı tlaku během následuj́ıćıch 10 minut
zaznamenán pokles zkušebńıho tlaku.

14.14.5 Př́ıpojky nádrž́ı, potrubńı spoje a př́ıpojky armatur vystavené tlaku v nádrž́ıch a spoje
mezi regulátory tlaku a rozvodným potrub́ım: zkouška těsnosti provedená pěnivou látkou při pro-
vozńım tlaku.

14.14.6 Všechny plynové spotřebiče muśı být uvedeny do provozu při jmenovité kapacitě a
zkoušeny za účelem ověřeńı uspokojivého a nerušeného spalováńı při r̊uzném nastaveńı regulačńıch
prvk̊u. U zapalovaćıch pojistek muśı být zkontrolováno, zda uspokojivě funguj́ı.

14.14.7 Po provedeńı zkoušky podle čl. 14.14.6 muśı být pro každý plynový spotřebič připojený
k ventilátoru ověřeno, zda po pěti minutách provozu při jmenovité kapacitě, uzavřených oknech
a dveř́ıch a s ventilátory v provozu nepronikaj́ı do mı́stnosti jakékoli kouřové plyny přes př́ıvod
vzduchu.

14.15. Potvrzeńı zp̊usobilosti

14.15.1 Po provedeńı přej́ımaćı zkoušky podle čl. 14.13. zaznamená plavebńı úřad v osvědčeńı
plavidla, že zař́ızeńı na zkapalněný plyn odpov́ıdá požadavk̊um této kapitoly, a vyznač́ı dobu plat-
nosti záznamu, nejdéle však tři roky.

14.15.2 Platnost záznamu lze obnovit pouze po daľśı přej́ımaćı zkoušce provedené podle čl.
14.13. Na žádost vlastńıka plavidla nebo jeho zplnomocněného zástupce lze bez provedeńı přej́ımaćı
zkoušky podle čl. 14.13 prodloužit platnost záznamu o nejdéle tři měśıce.
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KAPITOLA 15
STABILITA, BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST a VOLNÝ BOK

15.01. Stabilita

15.01.1 Stabilita v neporušeném stavu muśı být přiměřená i v př́ıpadě postupného nerov-
noměrného zatěžováńı.

15.01.2 Splněńı požadavku na přiměřenou stabilitu v neporušeném stavu se prokazuje pomoćı
výpočtu s použit́ım ńıže uvedených definic stability v neporušeném stavu a plném zat́ıžeńı:

a) k maximálńımu ramenu stability hmax muśı doj́ıt při úhlu náklonu ϕmax ≥ (ϕmax + 3◦) a
nesmı́ být menš́ı než 0,20 m. V př́ıpadě ϕf < ϕmax nesmı́ být však vyrovnávaćı rameno páky
při úhlu zaplaveńı ϕf menš́ı než 0,20 m;

b) úhel zaplaveńı ϕf nesmı́ být menš́ı než (ϕmom + 3◦);

c) prostor A pod křivkou ramene stability muśı pro hodnoty ϕf a ϕmax dosahovat nejméně
těchto hodnot:

Př́ıpad A

1 ϕmax ≤ 15◦ nebo ϕf ≤ 15◦ 0,05 m.rad až do úhl̊u ϕmax nebo ϕf

2 15◦ < ϕmax < 30◦ ϕmax ≤ ϕf 0,035 + 0,001 Ö (30 - ϕmax) m.rad do úhlu ϕmax

3 15◦ < ϕf < 30◦ ϕmax > ϕf 0,035 + 0,001 Ö (30 - ϕf ) m.rad do úhlu ϕf

4 ϕmax ≥ 30◦ a ϕf ≥ 30◦ 0.0035 m.rad do úhlu ϕ = 30◦

kde

hmax je maximálńı rameno stability;
ϕ je úhel náklonu;
ϕf je úhel zaplaveńı, tj. úhel náklonu, při němž by otvory v lodńım trupu, v nástavbě

nebo kabinách na horńı palubě, které nelze uzavř́ıt tak, aby byly odolné
povětrnostńım vliv̊um, byly ponořeny;

ϕmom je maximálńı úhel náklonu podle ṕısm. e);
ϕmax je úhel náklonu, při němž rameno stability dosáhne maximálńı hodnoty;
A je prostor pod křivkou ramene stability;

d) počátečńı metacentrická výška, GMO, opravena o účinek volných hladin v nádrž́ıch na kapa-
liny, nesmı́ být menš́ı než 0,15 m;

e) v obou následuj́ıćıch př́ıpadech nesmı́ úhel náklonu ϕmom překročit 12◦;

1. při použit́ı klopného momentu zp̊usobeného osobami a větrem podle čl. 15.01.3 a 15.01.4;

2. při použit́ı klopného momentu zp̊usobeného osobami a otáčeńım podle čl. 15.01.3 a
15.01.5;

f) pro klopný moment zp̊usobený nerovnoměrným zat́ıžeńım osobami a věcmi, větrem a
otáčeńım podle čl. 15.01.3, 15.01.4 a 15.01.5 nesmı́ být zbývaj́ıćı volný bok méně než 200
mm;

g) u plavidel s okny nebo jinými otvory v lodńım trupu umı́stěnými pod přepážkovými palubami,
které nejsou vodotěsně uzavřeny, muśı být zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenost při použit́ı tř́ı
klopných moment̊u podle ṕısmene f) nejméně 100 mm.
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15.01.3 Klopný moment zp̊usobený nakupeńım osob na jednu stranu se vypočte podle vzorce:

Mp = g × P × y = g ×
∑

Pi × yi[kNm],

kde

P je celková hmotnost osob na plavidle v [t], vypočtena sečteńım nejvyšš́ıho př́ıpustného
počtu cestuj́ıćıch a nejvyšš́ıho počtu lodńıho personálu a posádky za běžných provozńıch
podmı́nek, přičemž se předpokládá pr̊uměrná hmotnost na osobu 0,075 t

y je bočńı vzdálenost těžǐstě celkové hmotnosti osob P od středové roviny v [m]
g je gravitačńı zrychleńı (g = 9, 81m/s2)
Pi je hmotnost osob nakupených na ploše Ai v [t];

Pi = ni × 0, 075×Ai[t],

kde

Ai je plocha, na ńıž se osoby nacházej́ı, v [m2]
ni je počet osob na metr čtverečńı

ni je 4 pro volné plochy paluby a plochy paluby s přenosným nábytkem; pro plochy paluby
s pevně vestavěným sedaćım nábytkem, např. lavicemi, se ni vypočte za předpokladu š́ı̌rky
sedadla 0,50 m a výšky sedadla 0,75 m na osobu.

yi je bočńı vzdálenost geometrického středu plochy od středové roviny v [m]

Výpočet se provede pro nakupeńı osob na pravoboku i na levoboku. Rozložeńı osob muśı být
z hlediska stability nejméně př́ıznivé. Pro výpočet př́ıpad̊u zat́ıžeńı se má za to, že těžǐstě osoby
je 1 m nad nejnižš́ım bodem paluby při 0,5 LWL (v polovině délky vodorysky), přičemž se nebere
v úvahu zakřiveńı paluby a předpokládá se hmotnost 0,075 t na osobu. Od podrobného výpočtu
lodńıch ploch, které jsou obsazeny osobami, lze upustit, použij́ı-li se tyto hodnoty:

P = 1, 5× Fmax × 0, 075

kde

Fmax je nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch na plavidle
y je B/2 v [m]

Přitom se bere v úvahu, že zat́ıžeńı přepravovanými věcmi je rovnoměrné a věci jsou zabezpečeny
proti náhodnému pohybu.

15.01.4 Klopný moment zp̊usobený tlakem větru (Mw) se vypočte takto:

Mw = pw ×Aw ×
(
lw −

T

2

)
[kNm]

kde

pw je specifický tlak větru 0,25 kN/m2;
Aw je bočńı plocha plavidla nad rovinou ponoru podle uvažované podmı́nky zat́ıžeńı v m2;
lw je vzdálenost těžǐstě bočńı plochy AW od roviny ponoru podle uvažované podmı́nky

zat́ıžeńı v m.

Při výpočtu bočńı plochy je třeba vźıt v úvahu zamýšlené uzavřeńı paluby ochrannými plachtami
a podobnými mobilńımi zař́ızeńımi.
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15.01.5 Moment zp̊usobený odstředivou silou (Mdr) vyvolanou otáčeńım převozńı lodě se
vypočte takto:

Mdr = cdr × CB × v2 × D

LWL
×
(
KG− T

2

)
[kNm]

kde:

cdr je koeficient 0,45;
CB je součinitel plnosti výtlaku (neńı-li znám, dosad́ı se 1,0);
v je maximálńı rychlost plavidla v m/s;
KG je vzdálenost mezi těžǐstěm a rovinou kýlu v m.

U převozńı lodě s pohonnými systémy podle čl. 5.06 se Mdr odvod́ı ze zkoušek v plném měř́ıtku
nebo modelových zkoušek či jinak z odpov́ıdaj́ıćıch výpočt̊u.

15.01.6 Přiměřenou stabilitu plavidla v narušeném stavu v př́ıpadě zaplaveńı lze prokázat pomoćı
výpočtu na základě metody ztráty vztlaku. Všechny výpočty se provedou bez sklonu plavidla a
klesáńı.

15.01.7 Plovatelnost plavidla při zaplaveńı je nutno prokázat pro plné zat́ıžeńı. Matematický
d̊ukaz dostatečné stability se urč́ı pro tři mezistupně zaplaveńı (25 %, 50 % a 75 % konečného
zaplaveńı) a pro konečné zaplaveńı.

15.01.8 Převozńı lod’ muśı splňovat status 1 odděleńı. Při zaplaveńı se berou v úvahu tyto
předpoklady, pokud jde o rozsah poškozeńı:

status 1 odděleńı

Rozsah poškozeńı boku

podélný l [m] 0, 10× LWL

př́ıčný b [m] B/5

svislý h [m] od dna směrem nahoru bez omezeńı

Rozsah poškozeńı dna

podélný l [m] 0, 10× LWL

př́ıčný b [m] B/5

svislý h [m] 0,59

a) Pro status 1 lze přepážky považovat za nepoškozené, je-li vzdálenost mezi dvěma přilehlými
přepážkami větš́ı než délka poškozeńı. Podélné přepážky ve vzdálenosti kratš́ı než B/3 od
trupu, měřeno kolmo ke středové rovině plavidla v rovině největš́ıho př́ıpustného ponoru, se
pro účely výpočtu neberou v úvahu. Výklenek v př́ıčné přepážce, který je deľśı než 2,5 m, se
považuje za podélnou přepážku.
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b) Nejnižš́ı bod každého nevodotěsného otvoru (např. dveře, okna, př́ıstupové j́ıcny) muśı ležet
nejméně 0,10 m nad vodoryskou v narušeném stavu. Přepážková paluba nesmı́ být při
konečném zaplaveńı ponořena.

c) Předpokládá se zaplavitelnost 95 %. Prokáže-li se výpočtem, že pr̊uměrná zaplavitelnost
odděleńı je menš́ı než 95 %, lze použ́ıt vypočtenou hodnotu. Převzaté hodnoty nesmı́ být
menš́ı než:

Společenské prostory 95 %

Strojovny a kotelny 85 %

Dvojitá dna, palivové a jiné nádrže v závislosti na tom, považuj́ı-li
se v souladu s předpokládaným účelem u plavidla plovoućıho v rovině
největš́ıho př́ıpustného ponoru za plné nebo prázdné

0 nebo 95 %

d) Pokud poškozeńı menš́ıho rozsahu, než je uvedeno výše, vyvolává nepř́ıznivěǰśı účinky s ohle-
dem na náklon nebo ztrátu metacentrické výšky, je nutno při výpočtu vycházet z tohoto
poškozeńı.

15.01.9 Pro všechny mezistupně zaplaveńı podle čl. 15.01.7 muśı být splněna tato kritéria:

a) úhel náklonu j v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplaveńı nesmı́ být větš́ı než 15◦;

b) nad náklonem v rovnovážné poloze dotyčného mezistupně zaplaveńı muśı pozitivńı část
křivky ramena páky vratného momentu vykazovat hodnotu vyrovnávaćıho ramena páky
GZ ≥ 0, 02m, dokud nedojde k ponořeńı prvńıho nechráněného otvoru nebo dokud neńı
dosaženo úhlu náklonu ϕ 25◦;

c) nevodotěsné otvory nesměj́ı být ponořeny, dokud nebylo dosaženo náklonu v rovnovážné po-
loze dotyčného mezistupně zaplaveńı;

d) výpočet účinku volné hladiny v mezistupńıch zaplaveńı muśı být založen na hrubé povrchové
ploše poškozených odděleńı.

15.01.10 Během konečného stupně zaplaveńı muśı být při zohledněńı klopného momentu podle
čl. 15.01.3. splněna tato kritéria:

a) úhel náklonu nesmı́ být větš́ı než 10◦;

b) nad rovnovážnou polohou muśı pozitivńı část křivky ramene stability vykazovat hodnotu
ramene stability GZR ≥ 0, 02m s oblast́ı A ≥ 0, 0025m.rad.

Tyto minimálńı hodnoty stability muśı být dodrženy až do ponořeńı prvńıho nechráněného
otvoru nebo v každém př́ıpadě před dosažeńım úhlu náklonu ϕm ≤ 25◦;
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φE ≤ 10° A ≥ 0,0025 m×rad 

GZ
R 
≥

 0
,0

2 
m

úhel náklonu φ [°]
φm

rovnováha v zaplaveném stavu
v důsledku klopného momentu
podle kap. 15.01.03

rovnováha
v zaplaveném
stavu
 

GZK (rameno v důsledku
klopného momentu
podle kap. 15.01.03)

ra
me

no
 G

Z 
[m

]

kde:

ϕE je úhel náklonu v konečné fázi zaplaveńı zohledňuj́ıćı moment podle čl. 15.01.3.;
ϕm je úhel nulové stability nebo úhel, při němž je ponořen prvńı nechráněný otvor

nebo 25◦, podle toho, která hodnota je nižš́ı;
GZR je zbývaj́ıćı rameno stability v konečné fázi zaplaveńı zohledňuj́ıćı moment

podle čl. 15.01.3.;
GZK je klopné rameno, které je výsledkem momentu podle čl. 15.01.3.;

c) nevodotěsné otvory nesmı́ být ponořeny před dosažeńım rovnovážné polohy; dojde-li
k ponořeńı zmı́něných otvor̊u před t́ımto bodem, je nutno pro účely výpočtu stability
v narušeném stavu považovat prostory umožňuj́ıćı př́ıstup za zaplavené.

15.01.11 Uzav́ıraćı zař́ızeńı, která lze uzavř́ıt vodotěsně, muśı být odpov́ıdaj́ıćım zp̊usobem
označena.

15.01.12 Pro posouzeńı stability plovoućıho zař́ızeńı se použij́ı alespoň ustanoveńı 15.01.2. ṕısm.
a), 15.01.3. a 15.01.4.

15.02. Bezpečnostńı vzdálenost a volný bok

15.02.1 Bezpečnostńı vzdálenost muśı odpov́ıdat nejméně součtu

a) dodatečného zanořeńı boku, které měřeno na vněǰśı obš́ıvce vyplývá z př́ıpustného úhlu
náklonu podle čl. 15.01.2 ṕısm. e) a

b) zbývaj́ıćı bezpečnostńı vzdálenosti podle čl. 15.01.2 ṕısm. g).

15.02.2 Volný bok muśı odpov́ıdat nejméně součtu

a) dodatečného zanořeńı boku, které měřeno na vněǰśı obš́ıvce vyplývá z úhlu náklonu podle čl.
15.01.2 ṕısm. e), a
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b) zbývaj́ıćıho volného boku podle čl. 15.01.2 ṕısm. f).

15.02.3 Rovinu největš́ıho př́ıpustného ponoru je nutno stanovit tak, aby byla dodržena
bezpečnostńı vzdálenost podle čl. 15.02.1. a volný bok podle čl. 15.02.2., čl. 15.01. a 2.02.

15.02.4 Z bezpečnostńıch d̊uvod̊u může být stanovena větš́ı bezpečnostńı vzdálenost nebo větš́ı
volný bok.

15.03. Nejvyšš́ı př́ıpustné zat́ıžeńı

15.03.1 Nejvyšš́ı př́ıpustné zat́ıžeńı urč́ı podle čl. 15.03.2 plavebńı úřad a zaṕı̌se je do osvědčeńı
plavidla.

15.03.2 Nejvyšš́ı př́ıpustné zat́ıžeńı nesmı́ překročit počet cestuj́ıćıch, který byl vzat v úvahu při
výpočtu stability plavidla podle čl. 15.01.

KAPITOLA 16
Mı́stnosti a prostory pro cestuj́ıcı́ nebo zákaznı́ky

16.01. Uzavřené prostory pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky muśı:

a) být na všech palubách umı́stěny za rovinou kolizńı přepážky, a pokud se nacházej́ı pod
přepážkovou palubou, před rovinou zád’ové přepážky, a

b) být plynotěsně odděleny od strojoven a kotelen.

16.02. Skř́ıně a mı́stnosti uvedené v čl. 11.12, které jsou určeny ke skladováńı hořlavých
kapalin, se muśı nacházet mimo prostory pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky.

16.03. Počet a š́ı̌rka východ̊u z mı́stnost́ı pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky muśı splňovat tyto
požadavky:

16.03.1 Prostor, který je navržen nebo zař́ızen pro 30 a v́ıce cestuj́ıćıch nebo zákazńık̊u nebo maj́ı
l̊užka pro 12 a v́ıce osob, muśı mı́t nejméně dva východy. Na převozńı lodi lze jeden z těchto dvou
východ̊u nahradit dvěma nouzovými východy. Prostor, kromě kajut, který má jen jeden východ,
muśı mı́t nejméně jeden nouzový východ.

16.03.2 Nacháźı-li se uzavřený prostor pod přepážkovou palubou, jedńım východem mohou být
vodotěsné přepážkové dveře, které vedou do přilehlého odděleńı, z něhož se lze př́ımo dostat na
horńı palubu. Druhý východ muśı vést př́ımo nebo, je-li to povoleno podle 16.03.1, jako nouzový
východ do otevřeného prostoru nebo na přepážkovou palubu. Tento požadavek se nevztahuje na
jednotlivé kajuty.

16.03.3 Východy podle ṕısmen 16.03.1 a 16.03.2 muśı být vhodně uspořádány a muśı mı́t světlou
š́ı̌rku nejméně 0,80 m a světlou výšku nejméně 2,00 m. U dveř́ı kajut pro cestuj́ıćı a jiných malých
mı́stnost́ı může být světlá š́ı̌rka sńıžena na 0,70 m.

16.03.4 U uzavřeného prostoru nebo skupin uzavřených prostor̊u určených pro v́ıce než 80 ces-
tuj́ıćıch nebo zákazńık̊u muśı součet š́ı̌rek všech východ̊u určených pro použit́ı v př́ıpadě nouze činit
nejméně 0,01 m na každou osobu.

16.03.5 Je-li pro celkovou š́ı̌rku východ̊u rozhoduj́ıćı počet cestuj́ıćıch nebo zákazńık̊u, š́ı̌rka
každého východu muśı být nejméně 0,005 m na každou osobu.
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16.03.6 Nouzové východy muśı mı́t nejkratš́ı stranu dlouhou nejméně 0,60 m nebo minimálńı
pr̊uměr 0,70 m. Musej́ı se otev́ırat ve směru úniku a být označeny na obou stranách.

16.03.7 Východy z uzavřených prostor určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı mı́t
světlou š́ı̌rku nejméně 0,90 m. Východy obvykle použ́ıvané k nalod’ováńı a vylod’ováńı osob s ome-
zenou pohyblivost́ı muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,50 m.

16.04. Dveře mı́stnost́ı pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky muśı splňovat tyto požadavky:

16.04.1 Kromě dveř́ı vedoućıch do spojovaćıch chodeb se muśı otev́ırat směrem ven nebo být
zkonstruovány jako posuvné dveře.

16.04.2 Dveře kajut muśı být zhotoveny tak, aby se daly otevř́ıt kdykoli i zvenku.

16.04.3 Dveře s pohonem se muśı snadno otev́ırat v př́ıpadě výpadku napájeńı tohoto mecha-
nismu.

16.04.4 U dveř́ı, které jsou určeny pro osoby s omezenou pohyblivost́ı, muśı na straně ve směru,
v němž se dveře otev́ıraj́ı, být mezi vnitřńım okrajem zárubńı na straně se zámkem a přilehlou
svislou stěnou minimálńı vzdálenost 0,60 m.

16.05. Spojovaćı chodby muśı splňovat tyto požadavky:

16.05.1 Muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,80 m. Vedou-li k mı́stnostem použ́ıvaným v́ıce než 80
cestuj́ıćımi, muśı splňovat ustanoveńı uvedená v čl. 16.03.4 a 16.03.5, pokud jde o š́ı̌rku východ̊u
vedoućıch do spojovaćıch chodeb.

16.05.2 Jejich světlá výška muśı být nejméně 2,00 m.

16.05.3 Spojovaćı chodby, které jsou určeny pro osoby s omezenou pohyblivost́ı, muśı mı́t světlou
š́ı̌rku 1,30 m. Spojovaćı chodby širš́ı než 1,50 m muśı mı́t na každé straně madla.

16.05.4 Vede-li do části plavidla nebo do mı́stnosti určené pro cestuj́ıćı pouze jedna spojovaćı
chodba, muśı být jej́ı světlá š́ı̌rka nejméně 1,00 m.

16.05.5 Ve spojovaćıch chodbách nesmı́ být žádné výstupky.

16.05.6 Muśı vést pouze na otevřené paluby, prostory nebo schodǐstě.

16.05.7 Slepé chodby ve spojovaćıch chodbách nesmı́ být deľśı než dva metry.

16.06. Únikové cesty Kromě čl. 16.05 muśı únikové cesty splňovat rovněž tyto požadavky:

16.06.1 Schodǐstě, východy a nouzové východy muśı být uspořádány tak, aby v př́ıpadě požáru
v kterékoli dané mı́stnosti bylo možné bezpečně evakuovat ostatńı prostory.

16.06.2 Únikové cesty muśı vést nejkratš́ı cestou do evakuačńıch prostor.

16.06.3 Únikové cesty nesmı́ vést přes strojovny nebo kuchyně.

16.06.4 V únikových cestách nesměj́ı být namontovány žádné př́ıčle, žebř́ıky a podobně.

16.06.5 Dveře k únikovým cestám musej́ı být zkonstruovány tak, aby nezužovaly minimálńı š́ı̌rku
únikové cesty podle čl. 16.05.1 nebo 16.05.4.

16.06.6 Únikové cesty a nouzové východy muśı být zřetelně označeny. Značky muśı být osvětleny
nouzovým osvětlovaćım systémem.
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16.07. Schody a schodǐst’ová odpoč́ıvadla v prostorech pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky muśı
splňovat tyto požadavky:

16.07.1 Muśı být zkonstruovány pro sklon od 30◦ do 45◦.

16.07.2 Muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,80 m nebo, vedou-li ke spojovaćım chodbám nebo
prostor̊um už́ıvaným v́ıce než 80 cestuj́ıćımi, nejméně 0,01 m na každého cestuj́ıćıho.

16.07.3 Muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,00 m, zajǐst’uj́ı-li jediný př́ıstup do prostoru určeného
pro cestuj́ıćı.

16.07.4 Muśı být pobĺıž podélné osy plavidla, pokud na každé straně plavidla neńı ve stejném
prostoru alespoň jedno schodǐstě.

16.07.5 Schody určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı kromě toho vyhovovat těmto
požadavk̊um:

a) Sklon schod̊u nesmı́ překročit 38◦.

b) Schody muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 0,90 m.

c) Točitá schodǐstě nejsou př́ıpustná.

d) Schody nesměj́ı vést v př́ıčném směru k plavidlu.

e) Madla muśı přibližně o 0,30 m přesahovat začátek a konec schodǐstě tak, aby neomezovala
dopravńı cesty.

f) Madla, předńı hrany nejméně prvńıho a posledńıho stupně a podlahové krytiny na konćıch
schod̊u muśı být barevně označeny.

Výtahy určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı a zdvihaćı zař́ızeńı, např. schodǐst’ové výtahy
nebo zdvihaćı plošiny, muśı být zhotoveny podle požadavk̊u stanovených jiným právńım předpisem.

16.07.6 Části paluby určené pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky, které nejsou uzavřeny, muśı splňovat
tyto požadavky:

a) Muśı být obklopeny pevnou št́ıtnićı nebo zábradĺım s výškou nejméně 1,00 m. Št́ıtnice a
zábradĺı palub určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı být vysoké nejméně 1,10 m.

b) Otvory a zař́ızeńı pro naloděńı či vyloděńı nebo nakládku či vykládku muśı být možné zajistit
a muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,00 m. Otvory, které se obvykle použ́ıvaj́ı k naloděńı či
vyloděńı osob s omezenou pohyblivost́ı, muśı mı́t světlou š́ı̌rku nejméně 1,50 m.

c) Nelze-li z kormidelny nebo ovládaćıho stanovǐstě dohlédnout na otvory a zař́ızeńı určené
k naloděńı či vyloděńı, muśı být poskytnuty optické nebo elektronické pomůcky.

16.07.7 Části plavidel, které nejsou určeny pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky muśı být možné za-
bezpečit proti vstupu neoprávněných osob. U těchto př́ıstup̊u muśı být na viditelném mı́stě umı́stěn
symbol podle obrázku 1 v dodatku I.

16.07.8 Dopravńı plochy určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı muśı mı́t světlou š́ı̌rku
1,30 m a nesmı́ se na nich nacházet prahy a sily vyšš́ı než 0,025 m. Stěny v dopravńıch prostorech
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určených pro cestuj́ıćı s omezenou pohyblivost́ı muśı být vybaveny madly ve výšce 0,90 m nad
úrovńı podlahy.

16.07.9 Skleněné dveře a stěny v dopravńıch prostorech a rovněž okenńı tabule muśı být vyro-
beny z předpjatého nebo vrstveného skla. Mohou být vyrobeny rovněž ze syntetického materiálu,
je-li jeho použit́ı př́ıpustné z hlediska požárńı bezpečnosti. Pr̊uhledné dveře a pr̊uhledné stěny
v dopravńıch oblastech sahaj́ıćı až k podlaze muśı být viditelně označeny.

16.07.10 Na plovoućım zař́ızeńı služeb muśı být k dispozici záchody. Nejméně jeden ze záchod̊u
muśı být zař́ızen tak, aby jej mohly použ́ıvat osoby s omezenou pohyblivost́ı a muśı být př́ıstupný
z prostor určených pro osoby s omezenou pohyblivost́ı. Předchoźı ustanoveńı se nepoužij́ı, jsou-li
záchody k dispozici na břehu v mı́stě provozu plavidla.

16.07.11 Kajuty bez otev́ıraćıho okna muśı být napojeny na větraćı soustavu.

16.08. Bezpečnostńı zař́ızeńı a vybaveńı

16.08.1 Převozńı lod’ a plovoućı zař́ızeńı služeb, na nichž jsou uzavřené prostory, muśı mı́t vnitřńı
komunikačńı zař́ızeńı podle čl. 6.06. Toto zař́ızeńı muśı být k dispozici v provozńıch prostorech a
pokud neńı možná př́ımá komunikace z kormidelny nebo ovládaćıho stanovǐstě, také v př́ıstupových
a evakuačńıch prostorech pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky.

16.08.2 Všechny prostory pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky muśı být dosažitelné pomoćı reproduk-
torové soustavy. Soustava muśı být navržena tak, aby bylo zajǐstěno, že předávané informace jsou
zřetelně odlǐsitelné od hluku pozad́ı. Reproduktory nejsou povinné, pokud je možná př́ımá komu-
nikace mezi kormidelnou nebo ovládaćım stanovǐstěm a prostorem pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky.

16.08.3 Převozńı lod’ a plovoućı zař́ızeńı služeb, na nichž jsou uzavřené prostory, muśı mı́t
poplašný systémem, který zahrnuje:

a) Poplašný systém, který umožńı cestuj́ıćım nebo zákazńık̊um, člen̊um posádky a lodńımu per-
sonálu upozornit v̊udce plavidla a posádku nebo lodńı personál. Poplašný signál muśı být
možné spustit alespoň z těchto mı́st:

� v prostorách pro cestuj́ıćı nebo zákazńıky;

� v prostorách s nebezpeč́ım požáru;

� ve skladovaćıch prostorech. Spouštěče poplašného signálu muśı být namontovány ve
výšce 0,85 m až 1,10 m nad úrovńı podlahy.

b) Poplašný systém, který umožňuje veleńı plavidla upozornit cestuj́ıćı. Muśı být možné spustit
ho z kormidelny a z trvale obsazeného ovládaćıho stanovǐstě.

c) Poplašný systém, který umožňuje veleńı plavidla upozornit posádku a lodńı personál.
Poplašný systém uvedený v čl. 6.06.1 muśı být slyšitelný také ve společenských mı́stnostech
pro lodńı personál a skladovaćıch prostorách. Spouštěče poplašného signálu muśı být chráněny
před neúmyslným použit́ım.

16.08.4 Každé vodotěsné odděleńı muśı být vybaveno zař́ızeńım pro signalizaci výše hladiny
vody. Pokud neńı trvale hermeticky uzavřeno.
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KAPITOLA 17
Požárnı́ ochrana

17.01. Obecná ustanoveńı

17.01.1 Na převozńı lodi, s výjimkou převozńı lodi bez vlastńıho pohonu, nebo na plovoućım
zař́ızeńı služeb mohou být použity materiály tř́ıdy reakce na oheň A1, A2, a B. Materiály tř́ıdy
reakce na oheň C, D, E a F pokud maj́ı být použity v mı́stech se zvýšenou teplotou nebo zvýšenou
možnost́ı vzniku požáru muśı být ošetřeny protipožárńım nátěrem, obloženy materiálem tř́ıdy re-
akce na oheň A1 nebo A2 nebo chráněny vhodnou ochrannou konstrukćı neš́ı̌ŕıćı požár.

17.02. Dělićı stěny

17.02.1 Dělićı stěny mezi prostory muśı být navrženy v souladu s těmito tabulkami:

a) Tabulka pro dělićı stěny mezi mı́stnostmi, v nichž nejsou instalována žádná stabilńı sprinkle-
rová hasićı zař́ızeńı podle čl. 10.04

Prostor Ovládací 
stanoviště

Schodišťové 
šachty

Shromažďovací 
prostory

Společenské 
prostory

Strojovny Kuchyně Skladovací 
prostory

Ovládací 
stanoviště

- A0 A0/B15 (1) A30 A60 A60 A30/ A60 
(5)

Schodišťové 
šachty

- A0 A30 A60 A60 A30

Shromažďovací 
prostory

- A30/B15 
(2)

A60 A60 A30/ A60 
(5)

Společenské 
prostory

- A30/B15 
(3)

A60 A60 A30

Strojovny A60/A0 
(4)

A60 A60

Kuchyně A0 A30/ B15 
(6)

Skladovací 
prostory

-

(1) Dělićı stěny mezi ovládaćımi stanovǐsti a vnitřńımi shromažd’ovaćımi prostory muśı odpov́ıdat typu
A0, u vněǰśıch shromažd’ovaćıch prostor̊u však pouze typu B15.

(2) Dělićı stěny mezi společenskými prostory a vnitřńımi shromažd’ovaćımi prostory muśı odpov́ıdat typu
A30, u vněǰśıch shromažd’ovaćıch prostor však pouze typu B15.

(3) Dělićı stěny mezi kajutami, dělićı stěny mezi kajutami a chodbami a svislé dělićı stěny odděluj́ıćı
společenské prostory podle kapitoly 15.11.10 muśı odpov́ıdat typu B15, u prostor̊u vybavených
systémy stabilńımi sprinklerovými hasićımi zař́ızeńımi s tlakovou vodou typu B0. Dělićı stěny mezi ka-
jutami a saunami muśı odpov́ıdat typu A0, u prostor̊u vybavených systémy stabilńımi sprinklerovými
hasićımi zař́ızeńımi s tlakovou vodou typu B15.

(4) Dělićı stěny mezi strojovnami podle čl. 15.07 a čl. 15.10.6 muśı odpov́ıdat typu A60; v ostatńıch
př́ıpadech muśı odpov́ıdat typu A0.

(5) Dělićı stěny mezi skladovaćımi prostory pro skladováńı hořlavých kapalin a mezi ovládaćımi stanovǐsti
a shromažd’ovaćımi prostory muśı odpov́ıdat typu A60, u mı́stnost́ı vybavených systémy stabilńımi
sprinklerovými hasićımi zař́ızeńımi s tlakovou vodou typu A30.

(6) Typ B15 postačuje pro dělićı stěny mezi kuchyněmi na straně jedné a chlad́ırnami a skladovaćımi
prostory pro potraviny na straně druhé.

82



b) Tabulka pro dělićı stěny mezi prostory, v nichž jsou instalovány stabilńı sprinklerové hasićı
zař́ızeńı

Prostor Ovládací 
stanoviště

Schodišťové 
šachty

Shromažďovací 
prostory

Společenské 
prostory

Strojovny Kuchyně Skladovací 
prostory

Ovládací stanoviště - A0 A0/B15 (1) A0 A60 A30 A0/ A30 (5)

Schodišťové šachty - A0 A0 A60 A30 A0

Shromažďovací 
prostory

- A30/B15 (2) A60 A30 A0/ A30 (5)

Společenské prostory -/B15/B0 (3) A60 A30 A0

Strojovny A60/A0 (4) A60 A60

Kuchyně - A30/ B15 (6)

Skladovací prostory -

(1) Dělićı stěny mezi ovládaćımi stanovǐsti a vnitřńımi shromažd’ovaćımi prostory muśı odpov́ıdat typu
A0, u vněǰśıch shromažd’ovaćıch prostor̊u však pouze typu B15.

(2) Dělićı stěny mezi společenskými prostory a vnitřńımi shromažd’ovaćımi prostory muśı odpov́ıdat typu
A30, u vněǰśıch shromažd’ovaćıch prostor však pouze typu B15.

(3) Dělićı stěny mezi kajutami, dělićı stěny mezi kajutami a chodbami a svislé dělićı stěny odděluj́ıćı
společenské prostory podle muśı odpov́ıdat typu B15, u prostor̊u vybavených systémy stabilńımi
sprinklerovými hasićımi zař́ızeńımi s tlakovou vodou typu B0. Dělićı stěny mezi kajutami a saunami
muśı odpov́ıdat typu A0, u prostor̊u vybavených systémy sprinklerových požárńıch soustav s tlakovou
vodou typu B15.

(4) Dělićı stěny mezi strojovnami muśı odpov́ıdat typu A60; v ostatńıch př́ıpadech muśı odpov́ıdat typu
A0.

(5) Dělićı stěny mezi skladovaćımi prostory pro skladováńı hořlavých kapalin a mezi ovládaćımi stanovǐsti
a shromažd’ovaćımi prostory muśı odpov́ıdat typu A60, u prostor̊u vybavených systémy stabilńımi
sprinklerovými hasićımi zař́ızeńımi s tlakovou vodou typu A30.

(6) Typ B15 postačuje pro dělićı stěny mezi kuchyněmi na straně jedné a chlad́ırnami a skladovaćımi
prostory pro potraviny na straně druhé.

17.02.2 Dělićı stěny typu A jsou přepážky, stěny a paluby, které splňuj́ı tyto požadavky:

a) Jsou zhotoveny z oceli nebo jiného rovnocenného materiálu.

b) Jsou náležitě vyztuženy.

c) Jsou izolovány schváleným nehořlavým materiálem, takže pr̊uměrná teplota na straně
odvrácené od ohně se nezvýš́ı o v́ıce než 140 ◦C nad počátečńı teplotu a na žádném mı́stě,
včetně styčných spár, nedojde během ńıže uvedené doby ke zvýšeńı teploty o v́ıce než 180 ◦C
nad počátečńı teplotu:

Typ A60 - 60 minut
Typ A30 - 30 minut
Typ A30 - 30 minut
Typ A0 - 0 minut.

d) Jsou zkonstruovány tak, aby zabraňovaly pronikáńı kouře a plamen̊u až do konce jednohodi-
nové běžné požárńı zkoušky.
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17.02.3 Dělićı stěny typu B jsou přepážky, stěny, paluby, stropy nebo obklady, které splňuj́ı tyto
požadavky:

a) Jsou vyrobeny ze schváleného nehořlavého materiálu. Kromě toho všechny materiály použité
při výrobě a montáži dělićıch stěn muśı být nehořlavé s výjimkou obložeńı, které muśı alespoň
zpomalovat hořeńı.

b) Vykazuj́ı takovou izolačńı hodnotu, že pr̊uměrná teplota na straně odvrácené od ohně se
nezvýš́ı o v́ıce než 140 ◦C nad počátečńı teplotu a na žádném mı́stě, včetně styčných spár,
nedojde během ńıže uvedené doby ke zvýšeńı teploty o v́ıce než 225 ◦C nad počátečńı teplotu:

Typ B15 - 15 minut
Typ B0 - 0 minut.

c) Jsou zkonstruovány tak, aby zabraňovaly pronikáńı plamen̊u do konce prvńı p̊ulhodiny běžné
požárńı zkoušky.

17.03. Dveře v dělićıch stěnách

17.03.1 Dveře v dělićıch stěnách muśı splňovat tyto požadavky:

a) jako samotné dělićı stěny;

b) muśı být samouzav́ıraćı v př́ıpadě dveř́ı v dělićıch stěnách odděluj́ıćı prostory, v nichž se
nacházej́ı kajuty pro zákazńıky nebo v př́ıpadě obestavěńı strojoven, kuchyńı a schodǐst’ových
šachet;

c) samouzav́ıraćı dveře, které při běžném provozu jsou otevřené, muśı být takové, aby se daly
zavř́ıt ze stanovǐstě trvale obsazeného lodńım personálem nebo členy posádky. Po dálkovém
uzavřeńı dveř́ı muśı být možné je znovu bezpečně otevř́ıt a zavř́ıt na mı́stě;

d) vodotěsné dveře nemuśı být izolovány.

17.04. Větraćı soustavy a soustavy př́ıvodu vzduchu uzavřených prostor

17.04.1 Větraćı soustavy a soustavy př́ıvodu vzduchu uzavřených prostor muśı splňovat tyto
požadavky:

a) Muśı být navrženy tak, aby bylo zajǐstěno, že samy o sobě nemohou zp̊usobit š́ı̌reńı ohně a
kouře.

b) Otvory pro nasáváńı a odsáváńı vzduchu a systémy př́ıvodu vzduchu muśı být možné uzavř́ıt.

c) Větraćı kanály muśı být zhotoveny z oceli nebo rovnocenného ohnivzdorného materiálu a být
bezpečně spojeny navzájem a s nástavbou plavidla.

d) Procházej́ı-li větraćı kanály o pr̊uměru v́ıce než 0,02 m2 dělićımi stěnami typu A nebo dělićımi
stěnami, muśı být opatřeny samočinnými požárńımi klapkami, které lze ovládat ze stanovǐstě
trvale obsazeného lodńım personálem nebo členy posádky.

e) Větraćı soustavy pro kuchyně a strojovny muśı být odděleny od větraćıch soustav určených
pro ostatńı prostory.
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f) Odvětrávaćı kanály muśı být opatřeny uzav́ıratelnými otvory určenými k prohĺıdkám a čǐstěńı.
Tyto otvory se muśı nacházet v bĺızkosti požárńıch klapek.

g) Vestavěné větráky muśı být možné vypnout z centrálńıho stanovǐstě mimo strojovnu.

h) Odvětrávaćı kanály odsávač̊u v kuchyni muśı být nav́ıc být vybaveny ručně ovládanými
požárńımi klapkami na vstupńıch otvorech.

17.05. Systémy odváděńı kouře

17.05.1 Ovládaćı stanovǐstě, schodǐst’ové šachty a vnitřńı evakuačńı prostory muśı být vybaveny
přirozenými nebo mechanickými systémy odváděńı kouře. Systémy odváděńı kouře muśı splňovat
tyto požadavky:

a) Muśı být dostatečně výkonné a spolehlivé.

b) Muśı odpov́ıdat provozńım podmı́nkám.

c) Slouž́ı-li systémy odváděńı kouře rovněž jako obecné větráky prostor, nesmı́ to v př́ıpadě
požáru bránit jejich fungováńı jakožto systémů odváděńı kouře.

d) Systémy odváděńı kouře muśı mı́t ručně ovládané spouštěćı zař́ızeńı.

e) Mechanické systémy odváděńı kouře muśı kromě toho být možné ovládat ze stanovǐstě trvale
obsazeného lodńım personálem nebo členy posádky.

f) Přirozené systémy odváděńı kouře muśı být vybaveny otev́ıraćım mechanismem ovládaným
ručně nebo zdrojem energie uvnitř systému odváděńı.

g) Ručně ovládaná spouštěćı zař́ızeńı a otv́ıraćı mechanismy muśı být př́ıstupné zevnitř nebo
zvenku chráněného prostoru.

KAPITOLA 18
Zajǐstěnı́ bezpečnosti

18.01. Na plovoućım zař́ızeńı služeb se muśı nacházet bezpečnostńı pokyny. Bezpečnostńı
pokyny popisuj́ı povinnosti posádky a lodńıho personálu podle jejich zařazeńı za těchto
okolnost́ı:

a) havárie;

b) požár na plavidle;

c) evakuace cestuj́ıćıch.

Bezpečnostńı pokyny muśı zohlednit zvláštńı bezpečnostńı opatřeńı pro osoby s omezenou po-
hyblivost́ı.
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18.02. Bezpečnostńı pokyny obsahuj́ı bezpečnostńı plán, v němž jsou zřetelně a přesně
označeny nejméně:

a) prostory určené pro osoby s omezenou pohyblivost́ı,

b) únikové cesty a nouzové východy podle čl. 16.06,

c) záchranné prostředky,

d) hasićı př́ıstroje a požárńı soustavy a stabilńı sprinklerové hasićı zař́ızeńı s tlakovou vodou,

e) ostatńı bezpečnostńı zař́ızeńı,

f) poplašný systém,

g) dveře v přepážkách a dělićıch stěnách, mı́sta jej́ıch ovládáńı, otevřená potrub́ı nebo větraćı
kanály a uzav́ıraćı zař́ızeńı, která lze uzavř́ıt vodotěsně,

h) požárńı klapky,

i) požárńı poplašný systém,

j) ovládaćı prvky větraćı soustavy,

k) břehové př́ıpojky,

l) uzav́ıráńı palivových potrub́ı,

m) zař́ızeńı na zkapalněný plyn,

n) systémy mı́stńıho rozhlasu,

o) radiotelefonńı systém a

p) lékárničky.

18.03. Bezpečnostńı pokyny a bezpečnostńı plán muśı být umı́stěny na vhodném, dobře
viditelném mı́stě na každé palubě.

18.04. V každé kajutě plovoućıho zař́ızeńı služeb se muśı nacházet pravidla chováńı pro
zákazńıky a rovněž zjednodušený bezpečnostńı plán, který obsahuje informace uvedené
v čl. 18.01. Pravidla chováńı obsahuj́ı alespoň:

a) označeńı stavu nouze

� požár,

� zaplaveńı,

� obecné nebezpeč́ı;

b) popis r̊uzných poplašných signál̊u;

c) pokyny týkaj́ıćı se:

� únikových cest,
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� chováńı,

� nutnosti zachovat klid;

d) upozorněńı týkaj́ıćı se:

� kouřeńı,

� použ́ıváńı ohně a otevřeného plamene,

� otev́ıráńı oken,

� použit́ı některých prvk̊u zař́ızeńı.

Tyto pokyny muśı být v češtině, angličtině a němčině.

KAPITOLA 19
Zǎŕızeńı k shromažd’ovánı́ a odstraňovánı́ odpadnı́ch vod

19.01. Plovoućı zař́ızeńı služeb muśı být vybaveno sběrnými nádržemi na splašky nebo pa-
lubńımi čist́ırnami odpadńıch vod podle této kapitoly. Převozńı lod’ muśı být vybavena
sběrnými nádržemi na splašky nebo palubńımi čist́ırnami odpadńıch vod podle této kapi-
toly, pokud při jej́ım už́ıváńı nebo provozu vznikaj́ı odpadńı vody. Ustanoveńı se nepoužije,
je-li plovoućı zař́ızeńı služeb trvale nebo po převážnou část roku připojeno na jednotnou
nebo splaškovou kanalizaci ukončenou čist́ırnou odpadńıch vod.

19.02. Sběrné nádrže na odpadńı vody muśı mı́t dostatečný objem. Nádrže muśı být opatřeny
zař́ızeńım k označeńı stavu hladiny. Muśı být k dispozici palubńı čerpadla a potrub́ı k vy-
prazdňováńı těchto nádrž́ı, jimiž lze odpadńı vody předávat z obou stran plavidla. Muśı být
umožněn odtok odpadńıch vod z jiných plavidel. Potrub́ı muśı být opatřeno normalizovanou
vypouštěćı př́ıpojkou.

19.03. Palubńı čist́ırny odpadńıch vod muśı být schváleného typu. Kopie osvědčeńı
o schváleńı typu a záznam o parametrech palubńı čist́ırny odpadńıch vod muśı být uloženy
na plovoućım zař́ızeńı služeb.

19.04. Kal z čist́ıren odpadńıch vod je nutné skladovat, uchovávat a odstraňovat z plavidla
tak, aby nedocházelo ke znečǐstěńı životńıho prostřed́ı. Plavidlo muśı být vybaveno plánem
nakládáńı s kalem z čist́ıren odpadńıch vod.

19.05. Palubńı čist́ırna odpadńıch vod muśı být instalována a pravidelně udržována podle
pokyn̊u výrobce. Na palubě muśı být servisńı kńıžka, v ńıž je možné prováděńı údržby ověřit.

19.06. Palubńı čist́ırna odpadńıch vod muśı splňovat požadavky normy ES-TRIN.

KAPITOLA 20
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘEVOZNÍ LODĚ

20.01. Obecná ustanoveńı

20.01.1 Pro převozńı lod’ neplat́ı ustanoveńı čl. 10.04.
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20.01.2 Na převozńıch lod́ıch jsou zakázána tato zař́ızeńı:

a) lampy na zkapalněný plyn nebo kapalné palivo podle čl. 12.06.3;

b) naftová kamna s odpařovaćımi hořáky podle čl. 13.04;

c) topná zař́ızeńı na tuhá paliva podle čl. 13.07;

d) zař́ızeńı s knotovými hořáky podle čl. 13.02.2 a 13.02.3 a

e) zař́ızeńı na zkapalněný plyn podle kapitoly 14.

20.01.3 Pokud je na převozńı lodi instalováno stabilńı hasićı zař́ızeńı motorového prostoru nebo
strojovny podle čl. 10.06. nemuśı být instalovány dělićı stěny podle čl. 17.02. Pro hašeńı motorových
prostor̊u je možné použ́ıt pouze nedusivé hasićı náplně.

20.01.4 Stabilitu v poškozeném stavu neńı nutné prokazovat pro následuj́ıćı provedeńı převozńıch
plavidel:

a) převozńı lodě v nepotopitelném provedeńı;

b) převozńı lodě s přepážkovou palubou provozované v plavebńı zóně 3 a 4;

c) převozńı lodě vybavené zvukovou a optickou signalizaćı výše hladiny vody v nádńı a vybavené
automaticky spouštěnými strojńımi drenážńımi čerpadly s výkonem určeným dle čl. 7.07.3.

20.01.5 U převozńıch lod́ı s délkou tělesa L do 20 m může být výkon drenážńıho čerpadla, určen
následovně:

a) 15 l/min pro převozńı lodě s L menš́ı než 12 m, nebo

b) 30 l/min pro převozńı lodě s L větš́ı nebo rovnaj́ıćı se 12 m.

20.01.6 Tyto objemy muśı být dosahovány, pokud čerpadlo je vystaveno zpětnému tlaku 10 kPa.
Pro ručńı drenážńı čerpadla je uvažován jmenovitý výkon při 45 zdviźıch za minutu.

20.01.7 Převozńı lodě provozované pouze od sv́ıtáńı do soumraku a za dobré viditelnosti nemuśı
splňovat požadavek čl. 9.16.5.

20.01.8 Na převozńı lodi, muśı být pro 100 % nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch k dispo-
zici osobńı záchranné prostředky podle čl. 10.07.5. nebo dodatečné kolektivńı záchranné prostředky.
To neplat́ı, pokud je plavidlo provozované v zóně 3 a 4 provedeno jako nepotopitelné a poskytuje
při zaplaveńı vztlak nejméně 50 N na každou osobu nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch. Ne-
nafukovaćı nebo poloautomatické nafukovaćı záchranné vesty podle norem uvedených v čl. 10.07.5
jsou rovněž př́ıpustné.

20.01.9 Na převozńı lodi muśı být vymezeny prostory pro cestuj́ıćı osoby s omezenou pohybli-
vost́ı.

20.01.10 Je-li uplatňováńı ustanoveńı 16.07.5, která berou v úvahu zvláštńı potřeby osob s ome-
zenou pohyblivost́ı, u stávaj́ıćıch plavidel v praxi obt́ıžné nebo spojeno s nepřiměřenými náklady,
nemuśı být požadováno splněńı těchto požadavk̊u. Tyto odchylky se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla.

20.01.11 U převozńı lodě pro nejvýše 50 cestuj́ıćıch může být světlá výška pr̊uchod̊u podle
čl. 16.03.3 a čl. 16.05.2 sńıžena až o 5 %. V př́ıpadě odchylky muśı být dotyčné části barevně
označeny.
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KAPITOLA 21
ODCHYLKY PRO PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

21.01. Obecná ustanoveńı

21.01.1 Pro plovoućı zař́ızeńı služeb neplat́ı ustanoveńı čl. 9.14.3.

21.02. Na plovoućım zař́ızeńı služeb jsou zakázána tato zař́ızeńı:

a) lampy na zkapalněný plyn nebo kapalné palivo podle čl. 12.06.3;

b) naftová kamna s odpařovaćımi hořáky podle čl. 13.04;

c) topná zař́ızeńı na tuhá paliva podle čl. 13.07;

d) zař́ızeńı s knotovými hořáky podle čl. 13.02.2 a 13.02.3.

21.03. Na plovoućım zař́ızeńı služeb neńı nutné prokazovat stabilitu v poškozeném stavu,
pokud na plovoućım zař́ızeńı služeb nejsou ubytovaćı kajuty pro zákazńıky.

21.04. Na plovoućım zař́ızeńı služeb muśı být vymezeny prostory pro cestuj́ıćı osoby s ome-
zenou pohyblivost́ı. Na plovoućım zař́ızeńı služeb muśı být prostory pro zákazńıky upraveny
pro použ́ıváńı osobami s omezenou pohyblivost́ı.

21.05. Je-li uplatňováńı ustanoveńı 16.07.5, která berou v úvahu zvláštńı potřeby osob s ome-
zenou pohyblivost́ı, v praxi obt́ıžné nebo spojeno s nepřiměřenými náklady, nemuśı být
požadováno splněńı těchto požadavk̊u. Tyto odchylky se zaṕı̌śı do osvědčeńı plavidla.

21.06. U plovoućıho zař́ızeńı služeb pro nejvýše 50 cestuj́ıćıch nebo zákazńık̊u světlá výška
pr̊uchod̊u podle čl. 16.03.3. a čl. 16.05.2. sńıžena až o 5 %. V př́ıpadě odchylky muśı být
dotyčné části barevně označeny.

21.07. Kromě přenosných hasićıch př́ıstroj̊u podle čl. 10.03. muśı být na plovoućım zař́ızeńı
služeb k dispozici nejméně tyto přenosné hasićı př́ıstroje:

a) jeden přenosný hasićı př́ıstroj na každých 120 m2 hrubé podlahové plochy v prostorech pro
zákazńıky;

b) jeden přenosný hasićı př́ıstroj na každou započatou skupinu deseti kajut;

c) jeden přenosný hasićı př́ıstroj v každé kuchyni a v bĺızkosti každého uzavřeného prostoru,
v němž se skladuj́ı nebo použ́ıvaj́ı hořlavé kapaliny. V kuchyńıch muśı být k dispozici rovněž
hasićı prostředek vhodný k hašeńı hoř́ıćıho tuku.

d) v každé kuchyni a rovněž v kadeřnických salónech a parfumeríıch muśı být po ruce hasićı
roušky.

21.08. Plovoućı zař́ızeńı služeb zkonstruované a provozované pro ubytovaćı účely s délkou
větš́ı než 45 m muśı být opatřeno soustavou hydrant̊u skládaj́ıćı se nejméně z jednoho
požárńıho čerpadla a jednoho požárńıho vedeńı s dostatečným počtem hydrant̊u s trvale
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připojenými požárńımi hadicemi dlouhými nejméně 20 m a opatřenými tryskou, kterou lze
vytvořit vodńı mlhu i proud vody, a uzav́ıraćım zař́ızeńım.

21.09. Odchylně od čl. 2.03.4 plovoućı zař́ızeńı služeb, jehož délka nepřesahuje 45 m a je
určeno pro počet zákazńık̊u, který nejvýše odpov́ıdá délce plavidla v metrech, může mı́t
v prostoru pro zákazńık̊u ručně ovládané přepážkové dveře bez dálkového ovládáńı, pokud:

a) plavidlo má pouze jednu palubu;

b) tyto dveře jsou dostupné př́ımo z paluby a nejsou od paluby dále než 10 m;

c) spodńı hrana otvoru dveř́ı lež́ı nejméně 30 cm nad úrovńı podlahy v prostoru pro cestuj́ıćı a

d) každé z odděleńı oddělených těmito dveřmi je vybaveno signálem výše hladiny vody.

21.10. Na plovoućım zař́ızeńı služeb podle čl. 16.06 může odchylně od čl. 16.06.3 vést kuchyńı
jedna úniková cesta, pokud existuje druhá úniková cesta.

KAPITOLA 22
ODCHYLKY PRO PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍ

22.01. Pro plovoućı zař́ızeńı pracovńı neplat́ı ustanoveńı čl. 10.03., 10.04. a 10.05., pokud na
plovoućım zař́ızeńı pracovńım nejsou motorové prostory, strojovny a kotelny.

22.02. Odchylně od čl. 15.01.2, ṕısmeno c, u plovoućıho zař́ızeńı pracovńıho nesmı́ úhel
náklonu ϕmom překročit 10◦.

22.03. Na plovoućım zař́ızeńı pracovńım neńı nutné prokazovat stabilitu v poškozeném
stavu.

22.04. Plovoućı zař́ızeńı pracovńı může být použ́ıváno ke stanovenému účelu na určité části
vodńı cesty s př́ıpadnými omezeńımi, které plavebńı úřad zaṕı̌se do osvědčeńı plavidla.
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Dodatek I
Bezpečnostnı́ značky

Obrázek 1
Nepovolaným vstup zakázán

Barva:
červená/b́ılá/černá

Obrázek 2
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm

Barva:
červená/b́ılá/černá

Obrázek 3
Hasićı př́ıstroj

Barva:
červená/b́ılá

Obrázek 4
Upozorněńı na všeobecné nebezpeč́ı

Barva:
černá/žlutá

Obrázek 5
Požárńı hadice

Barva:
červená/b́ılá
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Obrázek 6
Požárńı soustava

Barva:
červená/b́ılá

Obrázek 7
Použijte ochranné protihlukové prostředky

Barva:
modrá/b́ılá

Obrázek 8
Lékárnička

Barva:
zelená/b́ılá

Obrázek 9
Rychlouzav́ıraćı ventil na nádrži

Barva:
hnědá/b́ılá

Obrázek 10
Oblečte si záchrannou vestu

Barva:
modrá/b́ılá

Skutečně použité symboly se mohou mı́rně lǐsit od grafických znázorněńı v tomto dodatku nebo
být podrobněǰśı, pokud se nezměńı jejich význam a rozd́ıly a změny nesmı́ vést k jejich nesrozumi-
telnosti.
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P̌ŕıloha 3

Odchylky od normy ES-TRIN pro některá plavidla provozovaná v zóně 3 a 4
České republiky

1. Plavidlo nebo j́ım vedená sestava na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 5.06(1) normy ES-TRIN muśı
vzhledem k hladině vody dosahovat rychlosti alespoň 10 km/h.

2. Plavidlo na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 13.01(1) normy ES-TRIN muśı být vybaveno př́ıd’ovými
kotvami o hmotnosti nejméně dvě třetiny celkové hmotnosti stanovené podle vztah̊u uve-
dených v čl. 13.01(1) a 13.01(2) normy ES-TRIN. Ustanoveńı čl. 13.01(3) a 13.01(4) normy
ES-TRIN se použij́ı obdobně. Ustanoveńı čl. 13.01(5) až 13.01(14) normy ES-TRIN nejsou
dotčena.

3. U osobńı lodě na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.03(9) normy ES-TRIN nemuśı být pro stanoveńı
stability při zaplaveńı brán v úvahu status dvou odděleńı.

4. U osobńı lodě provozované na vodńı cestě v zóně 4 nemuśı být na rozd́ıl od ustanoveńı
čl. 19.09(4) normy ES-TRIN osobńı záchranné prostředky pro cestuj́ıćı pro 100 % nejvyšš́ıho
př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch, ale mohou být pro 50 % nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu ces-
tuj́ıćıch nahrazeny odpov́ıdaj́ıćı kapacitou dodatečných kolektivńıch záchranných prostředk̊u
podle čl. 19.09(5) normy ES-TRIN při splněńı požadavk̊u čl. 19.09(7) až 19.09(10) normy
ES-TRIN.

5. Osobńı lod’ na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.07(1) normy ES-TRIN nemuśı být vybavena pro
provoz pouze na vodńıch cestách v zóně 4 druhým nezávislým pohonným systémem.
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P̌ŕıloha 4

Odchylky od normy ES-TRIN pro plavidla provozovaná na izolovaných vodńıch
cestách

1. Na plavidle na němž jsou pouze otevřené prostory pro cestuj́ıćı, mohou mı́t tyto prostory a
nádrže na palivo odchylně od ustanoveńı čl. 3.04(2) normy ES-TRIN společnou stěnu. Toto
ustanoveńı se nevztahuje na plavidlo, k jehož pohonu nebo pohonu jeho zař́ızeńı se použ́ıvá
palivo s bodem vzplanut́ı 55◦ a méně. Prostor pro cestuj́ıćı, který je uzavřen markýzou nebo
podobnými mobilńımi zař́ızeńım nejen shora, ale také zcela nebo částečně na straně, je třeba
považovat za uzavřený prostor.

2. Strojovna, která je omezena jen sńımatelným nebo rozeb́ıratelným krytem nemuśı splňovat
požadavky uvedené v čl. 3.04(6), 7.09(1) nebo čl. 19.12(9) normy ES-TRIN pokud lze požár
ve strojovně likvidovat přes označené a zevně otev́ıratelné hasebńı otvory přenosným hasićım
př́ıstrojem s potřebnou hasićı kapacitou.

3. Plavidlo nebo j́ım vedená sestava na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 5.06(1) normy ES-TRIN muśı
vzhledem k hladině vody dosahovat rychlosti alespoň 10 km/h.

4. Pokud kormidelna plavidla neńı uzavřeným prostorem, nemuśı splňovat požadavky čl. 7.10
normy ES-TRIN na vytápěńı a větráńı.

5. Navigačńı sv́ıtilny nemuśı splňovat ustanoveńı čl. 7.05(1) normy ES-TRIN, pokud splňuj́ı
požadavky zvláštńıho předpisu upravuj́ıćıho pravidla plavebńıho provozu a jejich činnost lze
kontrolovat př́ımo z kormidelny.

6. Jestliže je plavidlo poháněno strojńım pohonem o výkonu nejvýše 19 kW nemuśı splňovat
požadavky uvedené v čl. 8.03(2)(b) a čl. 8.03(2)(c) normy ES-TRIN .

7. Plavidlo na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 13.01(1) normy ES-TRIN muśı být vybaveno př́ıd’ovými
kotvami o hmotnosti nejméně dvě třetiny celkové hmotnosti stanovené podle vztah̊u uve-
dených v čl. 13.01(1) a 13.01(2) normy ES-TRIN . Ustanoveńı čl. 13.01(3) a 13.01(4) normy
ES-TRIN se použij́ı obdobně. Ustanoveńı čl. 13.01(5) až 13.01(14) normy ES-TRIN nejsou
dotčena.

8. Vybaveńı plavidla může být s ohledem na podmı́nky jeho provozu upraveno odchylně od
ustanoveńı 13.02(1) až 13.02(4) normy ES-TRIN. Rozsah a druh vybaveńı se uvede v osvědčeńı
plavidla.

9. U osobńı lodě na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.03(9) normy ES-TRIN nemuśı být pro stanoveńı
stability při zaplaveńı brán v úvahu status dvou odděleńı.

10. Osobńı lod’ pouze s otevřenými prostory pro cestuj́ıćı a mı́sty k sezeńı vybavenými osobńımi
záchrannými prostředky pro nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch nemuśı mı́t shromažd’ovaćı
prostory pro cestuj́ıćı podle ustanoveńı čl. 19.06(8) normy ES-TRIN.

11. Osobńı lod’ na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.07(1) normy ES-TRIN nemuśı být vybavena pro
provoz pouze na vodńıch cestách v zóně 4 druhým nezávislým pohonným systémem.

12. Na osobńı lodi, kde je možný př́ımý kontakt mezi prostorem pro cestuj́ıćı a kormidelnou
nemuśı být vnitřńı komunikačńı zař́ızeńı podle čl. 19.08(1) normy ES-TRIN a poplašný systém
podle čl. 19.08(3) normy ES-TRIN.
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13. U osobńı lodě na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.09(4) normy ES-TRIN nemuśı být osobńı
záchranné prostředky pro cestuj́ıćı pro 100 % nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch, ale
mohou být pro 50% nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch nahrazeny odpov́ıdaj́ıćı kapaci-
tou dodatečných kolektivńıch záchranných prostředk̊u podle čl. 19.09(5) normy ES-TRIN při
splněńı požadavk̊u čl. 19.09(7) až 19.09(10) normy ES-TRIN.

14. Na osobńı lodi s délkou L nejvýše 20 m, na které nejsou uzavřené prostory pro cestuj́ıćı,
postačuje odchylně od ustanoveńı čl. 19.12(2) normy ES-TRIN pouze jedno pevné požárńı
čerpadlo se strojńım pohonem, které nemuśı být poháněné z nouzového zdroje, s trvale
připojenou požárńı hadićı s tryskou splňuj́ıćı stanovené požadavky.

95



P̌ŕıloha 5

Odchylky od normy ES-TRIN pro některé druhy plavidel a pro plavidla provozuj́ıcı́
pouze omezenou plavbu mı́stnı́ho významu

1. Strojovna, která je omezena jen sńımatelným nebo rozeb́ıratelným krytem nemuśı splňovat
požadavky uvedené v čl. 3.04(6), 7.09(1) nebo čl. 19.12(9) normy ES-TRIN pokud lze požár
ve strojovně likvidovat přes označené a zevně otev́ıratelné hasebńı otvory přenosným hasićım
př́ıstrojem s potřebnou hasićı kapacitou.

2. U plavidla určeného pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu, jehož konstrukce zajǐst’uje
dostatečnou plovatelnost a stabilitu při zaplaveńı, nemuśı volný bok a bezpečnostńı vzdálenost
splňovat ustanoveńı čl. 4.02 a 4.03 normy ES-TRIN. Ustanoveńı prvé věty nelze použ́ıt pro
plavidlo provozované na dopravně významných vodńıch cestách napojených na vodńı cesty
EU nebo v plavebńı zóně 2.

3. Plavidlo nebo j́ım vedená sestava na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 5.06(1) normy ES-TRIN muśı
vzhledem k hladině vody dosahovat rychlosti alespoň 10 km/h. Plavidlo nebo j́ım vedená
sestava mohou odchylně od ustanoveńı 5.06(1) normy ES-TRIN dosahovat vzhledem k hladině
nižš́ı rychlosti, pokud zajǐst’uje dobrou manévrovatelnost, nejméně však 3 km/hod, to neplat́ı
pro plavidla provozovaná na dopravně významných vodńıch cestách napojených na vodńı
cesty EU.

4. Výhled z kormidelny plavidla nemuśı splňovat ustanoveńı čl. 7.02(3) normy ES-TRIN, ome-
zeńı výhledu dopředu však nesmı́ být větš́ı než dvě délky plavidla. Ustanoveńı prvé věty
nelze, s výjimkou plavidla, jehož stavba započala před 1. lednem 1950, použ́ıt pro plavidlo
provozované na dopravně významných vodńıch cestách napojených na vodńı cesty EU.

5. Navigačńı sv́ıtilny nemuśı splňovat ustanoveńı čl. 7.05(1) normy ES-TRIN, pokud splňuj́ı
požadavky zvláštńıho předpisu upravuj́ıćıho pravidla plavebńıho provozu a jejich činnost lze
kontrolovat př́ımo z kormidelny, tato odchylka neplat́ı pro plavidla určená pro mezené plavby
mı́stńıho významu na dopravně významných vodńıch cestách napojených na vodńı cesty EU.

6. Pokud kormidelna plavidla neńı uzavřeným prostorem, nemuśı splňovat požadavky čl. 7.10
normy ES-TRIN na vytápěńı a větráńı.

7. Jestliže je plavidlo poháněno strojńım pohonem o výkonu nejvýše 19 kW nemuśı splňovat
požadavky uvedené v čl. 8.03(2)(b) a čl. 8.03(2)(c) normy ES-TRIN .

8. Na plavidle mohou být odchylně od ustanoveńı čl. 8.05(1) normy ES-TRIN použity přenosné
nádrže na kapalné palivo s kapacitou nejvýše 30 litr̊u určené k použit́ı na plavidle a označené
značkou shody CE se schváleným typem, které lze v plavidle spolehlivě upevnit.

9. Palivové nádrže plavidla provozovaného pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu ne-
muśı být vybaveny zař́ızeńım pro měřeńı a signalizaci množstv́ı paliva stanoveným v čl. 8.05(9)
a 8.05(13) normy ES-TRIN.

10. Na plavidle se zaplavitelnými prostory konstruovanými pro odvodněńı pouze p̊usobeńım gra-
vitace nemuśı být použito drenážńı čerpadlo a drenážńı soustava podle čl. 8.08(2) až 8.08(4)
normy ES-TRIN . Jestliže je plavidlo vybaveno drenážńım čerpadlem a drenážńı soustavou,
může být odchylně od ustanoveńı čl. 8.08(4) normy ES-TRIN pr̊uměr drenážńıho potrub́ı
sńıžen na 25 mm.
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11. Pro odvodněńı zadńıho kolizńıho prostoru plavidla může být odchylně od ustanoveńı
čl. 8.08(7) normy ES-TRIN použito jiné technické řešeńı.

12. Sběrné prostory dna podpalubńıch nákladových prostor nemuśı být vybaveny měř́ıćım
zař́ızeńım podle ustanoveńı čl. 8.08(9) normy ES-TRIN, jestliže stav jejich zaplněńı lze kont-
rolovat jiným zp̊usobem.

13. Doklady o elektrické instalaci podle ustanoveńı čl. 10.01(2) normy ES-TRIN u plavidla
určeného pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu nemuśı být na něm uloženy, jsou-li
kdykoli k dispozici v mı́stě stálého stanovǐstě plavidla.

14. Plavidlo na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 13.01(1) normy ES-TRIN muśı být vybaveno př́ıd’ovými
kotvami o hmotnosti nejméně dvě třetiny celkové hmotnosti stanovené podle vztah̊u uve-
dených v čl. 13.01(1) a 13.01(2) normy ES-TRIN . Ustanoveńı čl. 13.01(3) a 13.01(4) normy
ES-TRIN se použij́ı obdobně. Ustanoveńı čl. 13.01(5) až 13.01(14) normy ES-TRIN nejsou
dotčena.

15. Vybaveńı plavidla může být s ohledem na podmı́nky jeho provozu upraveno odchylně od
ustanoveńı 13.02(1) až 13.02(4) normy ES-TRIN. Rozsah a druh vybaveńı se uvede v osvědčeńı
plavidla.

16. Na plavidle nemuśı být instalovány sprinklerové požárńı soustavy podle čl. 13.04(1) normy
ES-TRIN, jestliže je vybaveno dostatečným počtem přenosných hasićıch př́ıstroj̊u.

17. Plavidlo, jehož délka je menš́ı než 15 metr̊u, nemuśı být vybaveno lodńım člunem podle
čl. 13.07(1) normy ES-TRIN.

18. Na plavidle nemuśı být odchylně od ustanoveńı čl. 13.08(1) normy ES-TRIN záchranný kruh
vybavený samočinně sṕınaným světlem.

19. Osobńı lod’ určená pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu nemuśı, odchylně od usta-
noveńı čl. 19.01(3) normy ES-TRIN, být vybavena vlastńım strojńım pohonem, jestliže jej́ı
bezpečné ovládáńı je zajǐstěno jiným zp̊usobem. Ustanoveńı prvé věty nelze použ́ıt pro pla-
vidla provozovaná na dopravně významných vodńıch cestách napojených na vodńı cesty EU.

20. Prostory pro cestuj́ıćı s omezenou pohyblivost́ı podle ustanoveńı čl. 19.01(4) normy ES-TRIN
nemuśı na osobńı lodi provozované pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu být, jestliže
s ohledem na jej́ı konstrukci neńı s použit́ım běžných technických prostředk̊u možné takové
prostory vytvořit.

21. Počet a umı́stěńı přepážek mohou být stanoveny odchylně od čl. 19.02(2) normy ES-TRIN,
jestliže jiné technické řešeńı zajist́ı, aby v př́ıpadě zaplaveńı bylo plavidlo schopné daľśı plavby.

22. U osobńı lodě na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.03(9) normy ES-TRIN nemuśı být pro stanoveńı
stability při zaplaveńı brán v úvahu status dvou odděleńı.

23. Osobńı lod’ může mı́t odchylně od ustanoveńı čl. 19.04(1) a 19.04(2) normy ES-TRIN
bezpečnostńı vzdálenost minimálně 0,25 m a volný bok minimálně 0,15 m. Ustanoveńı prvé
věty nelze použ́ıt pro plavidla provozovaná na dopravně významných vodńıch cestách napo-
jených na vodńı cesty EU a pro plavebńı zónu 2.

24. Osobńı lod’ nemuśı odchylně od ustanoveńı čl. 19.06(1) normy ES-TRIN mı́t strojovnu nebo
kotelnu oddělenou plynotěsně od otevřeného prostoru pro cestuj́ıćı.
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25. Osobńı lod’ pouze s otevřenými prostory pro cestuj́ıćı a mı́sty k sezeńı vybavenými osobńımi
záchrannými prostředky pro nejvyšš́ı př́ıpustný počet cestuj́ıćıch nemuśı mı́t shromažd’ovaćı
prostory pro cestuj́ıćı podle ustanoveńı čl. 19.06(8) normy ES-TRIN.

26. Na osobńı lodi určené pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu nemuśı odchylně od
ustanoveńı čl. 19.06(17) normy ES-TRIN být k dispozici cestuj́ıćım záchody, pokud cel-
ková doba plavby nepřesáhne jednu hodinu a nástupńı mı́sta jsou vybavena odpov́ıdaj́ıćım
sociálńım zař́ızeńım.

27. Osobńı lod’ na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.07(1) normy ES-TRIN nemuśı být vybavena pro
provoz pouze na vodńıch cestách v zóně 4 druhým nezávislým pohonným systémem.

28. Na osobńı lodi, kde je možný př́ımý kontakt mezi prostorem pro cestuj́ıćı a kormidelnou
nemuśı být vnitřńı komunikačńı zař́ızeńı podle čl. 19.08(1) normy ES-TRIN a poplašný systém
podle čl. 19.08(3) normy ES-TRIN.

29. Osobńı lod’ určená pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu, která má vodotěsná
odděleńı nemuśı mı́t signalizaci stanovenou v od čl. 19.08(4) normy ES-TRIN, pokud je možné
výši hladiny vody v jednotlivých odděleńıch kontrolovat jiným zp̊usobem.

30. Osobńı lod’ určená pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu nemuśı mı́t záchranné
kruhy se samočinně sṕınaným světlem podle ustanoveńı čl. 19.09(1) normy ES-TRIN.

31. U osobńı lodě na rozd́ıl od ustanoveńı čl. 19.09(4) normy ES-TRIN nemuśı být osobńı
záchranné prostředky pro cestuj́ıćı pro 100 % nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch, ale
mohou být pro 50% nejvyšš́ıho př́ıpustného počtu cestuj́ıćıch nahrazeny odpov́ıdaj́ıćı kapaci-
tou dodatečných kolektivńıch záchranných prostředk̊u podle čl. 19.09(5) normy ES-TRIN při
splněńı požadavk̊u čl. 19.09(7) až 19.09(10) normy ES-TRIN.

32. Osobńı lod’ určená pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu nemuśı být vybavena podle
čl. 19.09(11) normy ES-TRIN vhodnými nośıtky, neńı-li na ńı dostatečný prostor pro jejich
uložeńı.

33. Osobńı lod’ určená pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu nemuśı být vybavena
požárńı soustavou podle čl. 19.12(2) normy ES-TRIN.

34. Na osobńı lodi s délkou L nejvýše 20 m, na které nejsou uzavřené prostory pro cestuj́ıćı,
postačuje odchylně od ustanoveńı čl. 19.12(2) normy ES-TRIN pouze jedno pevné čerpadlo
se strojńım pohonem, které nemuśı být poháněné z nouzového zdroje, s trvale připojenou
požárńı hadićı s tryskou splňuj́ıćı stanovené požadavky.

35. Osobńı lod’ určená pouze pro omezenou plavbu mı́stńıho významu nemuśı být vybavena
sběrnými nádržemi na domáćı odpadńı vody nebo palubńı čist́ırnou odpadńıch vod podle
ustanoveńı čl. 19.14(1) normy ES-TRIN, jestliže při jej́ım provozu odpadńı vody nevznikaj́ı.
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P̌ŕıloha 6

PROZATÍMNÍ OSVĚDČENÍPLAVIDLA 
VNITROZEMSKÉ PLAVBY  

 

PROVISIONAL INLAND NAVIGATION CERTIFICATE 

VORLÄUFIGES BINNENSCHIFFSZEUGNIS 

CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE PROVISOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

Osvědčení č.  

vydané organizací Státní plavební správa - pobočka 

v  dne  

 

  

 

  Podpis 
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1.  Jméno plavidla 2.  Druh plavidla 3.  Úřední číslo - ENI 

   
4.  Jméno a adresa vlastníka 

 
 
4a.  Jméno a adresa provozovatele 
 
 
5.  Délka L/LWL (*)  m Počet cestujících   

Počet lůžek (*)     
     

 

6.  Předepsaná minimální posádka 

6.1 Provozní režimy 

1) pro plavbu v zóně R  

A1 plavba v trvání nejdéle 14 hodin v období 24 hodin 

A2 plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin 

B plavba v trvání nejdéle 24 hodin v období 24 hodin 

Použitelnost režimů, počet a složení posádky a podmínky plavby v režimech pro plavbu v zóně R se řídí právní úpravou 
platnou v zemi, kde plavba probíhá. Pro plavbu na území České republiky lze využít režimy pro plavbu v zóně R s podmínkou 
dodržení ustanovení platného znění kapitoly 23 Pravidel pro prohlídky lodí na Rýně (RheinSchUO). 

 2) pro plavbu na vodních cestách Společenství mimo zónu R 

A denní plavba v trvání nejdéle 16 hodin v období 24 hodin 

B zkrácená polostálá plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin 

C polostálá plavba v trvání nejdéle 20 hodin v období 24 hodin 

D stálá nepřerušovaná plavba v trvání nejvýše 24 v období 24 hodin 

Jsou-li v zemi, kde plavba probíhá, platnou právní úpravou stanoveny podmínky plavby pro režimy A, B, C a D, platí tyto 
podmínky. Neprobíhá-li plavba na území České republiky podle režimu pro plavbu v zóně R, považuje za plavbu v režimu A. 
Je-li plavidlo způsobilé k tlačení nebo vedené bočně svázané sestavy, platí pro vedení pevně svázaných sestav posádka 
zapsaná v bodě 12. 
 

 

6.2 Výstroj plavidla podle článku 23.09 

Plavidlo splňuje / nesplňuje (*) požadavky čl. 31.02 ES-TRIN (Standard S1) (*) / čl. 31.03 ES-TRIN (Standard S2) (*) 

 Dodatečná posádka pro plavbu v zóně R  Provozní režim 

A1 A2 B 

    

   
 

            
 

6.3 Počet a složení posádky 

 Provozní režim 

 A B C D 

     

     

     

     

     
     

 

7. Zařízení na zkapalněný plyn 

  

 

Osvědčení platné do: 
 

  

 



 
8. Zvláštní podmínky 

 

 

 
 

 

9. Přeprava nebezpečných věcí viz zvláštní rubrika (*) 

10. Platnost  

 Toto prozatímní osvědčení (*) / prozatímní osvědčení o schválení (*) platí do 

pro plavbu (*) / pro jednu plavbu (*)  
  (Datum) 

Výše uvedené plavidlo je uznáno jako způsobilé k provozu 

- na Rýně    (*) 
 mezi  a (*) 

- na vodních cestách EU v zóně (zónách) (*)  

 na vodních cestách v zóně (zónách) (*)  

 v (názvy států (*) )   

 kromě:  

  

- na těchto vodních cestách v (název státu (*))  

  
  

 

11. 
       

Místo prohlídky  datum prohlídky  Místo vydání  datum vydání 

  Státní plavební správa 
pobočka Děčín / Praha / Přerov 

Prohlídku provedl  Vydáno organizací 

       

  Podpis    Podpis 

       
 



9. Přeprava nebezpečných věcí 

(Potvrzení o splnění požadavků na plavidlo pro přepravu nebezpečných věcí) 

 



12. Úřední záznamy 

 

 

 



P̌ŕıloha 7

Řád pro cejchovánı́ lodı́ vnitrozemské plavby

Část 1
Všeobecná ustanovenı́

1. Cejchováńı lodi se provád́ı měřeńım př́ımo na lodi. Cejchováńı podléhá část lodě nacházej́ıćı
se mezi rovinou vodorysky, která odpov́ıdá největš́ımu ponoru, při kterém lod’ může plout
(horńı cejchovńı rovinou), a rovinou vodorysky prázdné lodě (dolńı cejchovńı rovinou). Jako
dolńı cejchovńı rovina může být použita též vodorovná rovina procházej́ıćı nejnižš́ım bodem
lodńıho tělesa.

2. Rovina vodorysky prázdné lodě (dolńı cejchovńı rovina) je rovina procházej́ıćı ve výši hladiny
vody, když

a) na lodi neńı palivo ani pohyblivá zátěž a je na ńı pouze výstroj, zásoby a posádka,
které se obvykle nacházej́ı na lodi za plavby, zásoba pitné vody nesmı́ však podstatně
převyšovat 0,5 % největš́ıho výtlaku lodě nebo voda, kterou nelze vypumpovat z lodńıch
prostor̊u obvyklými čerpaćımi prostředky;

b) stroje, kotle, systémy potrub́ı a zař́ızeńı, slouž́ıćı k pohybu lodě, k ohřevu nebo chlazeńı
obsahuj́ı vodu, olej a jiné tekutiny nutné pro jejich provoz;

c) lod’ se nacháźı ve sladké vodě, tj. ve vodě, jej́ıž hustota se rovná 1000 kg/m3.

3. Jestliže lod’ v době cejchováńı nesplňuje podmı́nky uvedené v bodě 2 nebo podmı́nky dávaj́ıćı
stejný ponor a přibližně stejný náklon, pak se při výpočtu přihĺıž́ı k rozd́ılu zat́ıžeńı lodě a
k rozd́ılu v hustotě vody.

4. Cejchovńım prostorem je prostor mezi vněǰśımi stěnami lodńıho tělesa omezený horńı cej-
chovńı rovinou a dolńı cejchovńı rovinou.

5. Horńı cejchovńı rovina je určena bezpečnostńı vzdálenost́ı a volným bokem předepsanými
nebo obvyklými pro vodńı cestu, pro niž je lod’ určena.

6. U plavidel, která nenaložená maj́ı větš́ı ponor na zádi, avšak při naložeńı pluj́ı v rovnovážné
poloze, stanov́ı se horńı cejchovńı rovina takovým zp̊usobem od středńı rovné části dna nebo
kýlu, aby byly dodrženy bezpečnostńı vzdálenost a volný bok předepsané nebo obvyklé pro
vodńı cestu, po které má plavidlo plout.

7. Přesnost cejchováńı muśı být taková, aby velikost chyby v hodnotách výtlaku zapisovaných
do cejchovńıho pr̊ukazu (at’ jde o největš́ı výtlak odpov́ıdaj́ıćı určitému rozd́ılu v ponoru),
nepřekročila

a) 1 % pro hodnoty výtlaku do 500 m3,

b) 5 m3 pro hodnoty výtlaku od 500 m3 do 2000 m3, nebo

c) 0,25 % pro hodnoty výtlaku nad 2000 m3.

8. Zat́ıžeńı lodě, odpov́ıdaj́ıćı ponoru prázdné lodě, muśı být uvedeno v cejchovńım pr̊ukazu.
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Část 2
Cejchovánı́ lodı́ určených k dopravě zbož́ı

1. Měřená část lodě se rozděĺı na cejchovńı vrstvy vodorovnými rovinami nebo v př́ıpadě, že horńı
a dolńı cejchovńı rovina nejsou rovnoběžné, rovinami procházej́ıćımi př́ımkou představuj́ıćı
pr̊usečnici těchto rovin (sečnými rovinami). Výška cejchovńı vrstvy se voĺı taková, aby
s přihlédnut́ım k tvaru lodńıho tělesa byla dostatečná pro přesný výpočet objemu; pro výpočet
objemu v tvarovaných částech je vzdálenost mezi vodorovnými rovinami nebo středńı výška
cejchovńı vrstvy mezi sečnými rovinami stejná a zpravidla se rovná 10 cm.

2. Objem cejchovńı vrstvy ohraničené vodorovnými rovinami se vypoč́ıtá násobeńım poloviny
součtu ploch horńı a dolńı roviny výškou vrstvy. Objem cejchovńı vrstvy ohraničené sečnými
rovinami se vypoč́ıtá podobným zp̊usobem, přičemž za středńı výšku cejchovńı vrstvy se voĺı
délka svislice ohraničená horńı a dolńı rovinou a procházej́ıćı těžǐstěm plochy středńı části
cejchovńı vrstvy. Pro zjednodušeńı lze použ́ıt pro všechny cejchovńı vrstvy délku svislice
procházej́ıćı středńım těžǐstěm.

3. Pro výpočet obsahu každé plochy se tato rozděĺı pořadnicemi kolmými k středńı podélné
rovině lodě na d́ıly stejné délky ve středńı části lodě, která je obvykle podobná obdélńıku,
jakož i v př́ıd’ových a zád’ových částech, počet d́ıl̊u nemá být menš́ı než čtyři, kromě toho,
v př́ıpadě potřeby, plošný obsah př́ıd’ových a zád’ových výběžk̊u se vypoč́ıtává zvlášt’.

4. Pro výpočet ploch omezených křivkami se použije Simpsonova pravidla.

Pcp = 2×
(v

3
+ (1a + 4b + 2c + 4d + 1e)

)

cejchoví rovina

abcde

vvvv

koncový
díl

koncový
dílstřední díl

cejchovnírovina

horní

dolní

cejchoví rovina

a b c d e

vvvv

koncový
díl

koncový
dílstřední díl

cejchovnírovina

horní

dolní

výběžek výběžek

Pro koncové části lodě mohou být křivky zaměněny známými křivkami, jako např. elipsou,
parabolou, atd. Při středńıch d́ılech postač́ı součin délky a středńı š́ı̌rky.

5. Součet objemu všech cejchovńıch vrstev je pak objemem cejchovńıho prostoru.

6. Jestliže změny plošných obsah̊u maj́ı dostatečně pravidelný pr̊uběh, lze se omezit na výpočet
takového počtu ploch, který bude dostatečný k tomu, aby bylo možné vykreslit křivku pr̊uběhu
vodorovných ploch nebo některých jejich prvk̊u v závislosti na jejich výšce a určit ostatńı
plochy na základě této křivky.

7. Pod́ıl vzniklý děleńım objemu libovolné cejchovńı vrstvy jej́ı středńı výškou v cm je hodnotou
výtlaku lodě na každý cm středńıho ponoru této cejchovńı vrstvy.

8. O postupném zvětšováńı výtlaku pro každý centimetr středńıho ponoru, j́ımž se rozumı́ arit-
metický pr̊uměr údaj̊u odečtených na všech cejchovńıch stupńıch poč́ınaj́ıc dolńı cejchovńı
rovinou, se vyhotov́ı tabulka.
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Část 3
Cejchovánı́ lodı́, které nejsou určeny k dopravě zbož́ı

1. U lod́ı, které nejsou určeny k dopravě zbož́ı, postač́ı stanovit pouze výtlak pro vodorysku
největš́ıho ponoru a vodorysku prázdné lodě nebo pro jednu z těchto vodorysek. Pro tento
výpočet se vycháźı z geometrických údaj̊u zjǐstěných př́ımo na lodi nebo z výrobńıch výkres̊u.
Za hodnotu výtlaku lze uznat součin koeficientu plnosti a tř́ı následuj́ıćıch rozměr̊u lodě

a) délky, tj. vzdálenosti mezi pr̊useč́ıky středńı podélné roviny s křivkou vodorysky;

b) největš́ı š́ı̌rky na vodorysce;

c) středńıho ponoru, tj. svislé vzdálenosti mezi vodoryskou a nejnižš́ım bodem lodńıho
tělesa v rovině žebrorysky, uprostřed délky plavidla podle ṕısmene a). Tyto rozměry
se zjǐst’uj́ı př́ımo na lodi nebo z výkres̊u, bez zřetele na vystupuj́ıćı části lodńıho tělesa.
Zvolená hodnota koeficientu plnosti se rovná hodnotě volené obvykle pro lodě př́ıslušného
typu; pro lodě, které maj́ı ostrý tvar lodńıho tělesa (osobńı lodě, remorkéry atd.), se voĺı
hodnota 0,7, jestliže k jej́ımu zjǐstěńı chyb́ı jiné podklady.

2. Rozd́ıl obou výtlak̊u udává výtlak prostoru mezi horńı a dolńı cejchovńı rovinou.

3. Tabulka postupného výtlaku se nevyhotovuje.

Část 4
Cejchovnı́ značka, znaky a cejchovnı́ stupnice

1. Cejchovńı značky se vyznačuj́ı na obou boćıch lodě; muśı být zřetelně viditelné a umı́stěné
souměrně ke středńı podélné rovině. Každou cejchovńı značku tvoř́ı vodorovná ryska nejméně
30 cm dlouhá, umı́stěná na úrovni ponoru, pro který lod’ byla cejchována, a svislá ryska,
nejméně 20 cm dlouhá, umı́stěná pod vodorovnou ryskou v bodě jej́ıho středu; na cejchovńı
značce mohou být také daľśı rysky, které spolu s vodorovnou ryskou tvoř́ı obdélńık, jehož
spodńı stranou je tato ryska. Rysky muśı být vyryty nebo vyraženy.

2. Roviny procházej́ıćı svislou ryskou cejchovńı značky muśı být rozmı́stěny v přibližně stejných
vzdálenostech od sebe a symetricky ke středńımu těžǐsti. Vzdálenost mezi těmito rovinami
muśı být pro lodě, které maj́ı “n“ pár̊u cejchovńıch značek přibližně 1/n délky lodě.

3. Každá lod’ muśı mı́t nejméně 3 páry cejchovńıch značek s výjimkou

a) lod́ı, které neslouž́ı k přepravě náklad̊u, u nichž se připoušt́ı jeden pár cejchovńıch značek;

b) lod́ı do délky 40 m, u nichž se připouštěj́ı dva páry cejchovńıch značek.

4. Cejchovńı značky mohou sestávat z pevně připevněné destičky nejméně 30 cm dlouhé a 4 cm
vysoké, jej́ıž spodńı strana odpov́ıdá ponoru, pro který lod’ byla cejchována, a jej́ıž střed je
označen ryskou.

5. Na destičkách slouž́ıćıch jako cejchovńı značky nebo vedle cejchovńıch značek provedených
podle bodu 7 muśı být zřetelně vyryt nebo vyražen cejchovńı znak skládaj́ıćı se z následuj́ıćıch
údaj̊u:

a) rozpoznávaćıch ṕısmen Státńı plavebńı správy,
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b) č́ısla cejchovńıho pr̊ukazu,

c) rozpoznávaćıch ṕısmen státu (CZ), která jsou posledńımi ṕısmeny cejchovńıho znaku.

6. Cejchovńı znak se též vyznač́ı nesmazatelnými ṕısmeny na dobře viditelném mı́stě na některé
pevné části př́ıdě lodě, která nepodléhá náraz̊um a mimořádnému opotřebeńı. Toto mı́sto se
uvede v cejchovńım pr̊ukazu.

7. K určeńı velikosti ponořené části cejchovńıho prostoru zhotov́ı se na obou boćıch lodě cej-
chovńı stupnice (stupnice ponoru), a to v mı́stech cejchovńıch značek, symetricky po dvou
rovinách kolmých k podélné ose lodě a k vodńı hladině. Každá lod’ muśı mı́t 3 páry cejchovńıch
stupnic s výjimkou:

a) lod́ı, které neslouž́ı k přepravě náklad̊u, u nichž se připoušt́ı jeden pár cejchovńıch (po-
norových) stupnic;

b) lod́ı do délky 40 m, u nichž se připouštěj́ı dva páry cejchovńıch (ponorových) stupnic.

8. Při vyznačeńı těchto stupnic muśı nulový bod odpov́ıdat úrovni dna lodě v mı́stě stupnice
nebo, má-li lod’ kýl, nejnižš́ımu bodu kýlu v mı́stě stupnice.

9. Cejchovńı stupnice uprostřed lodi dosahuje až k horńı cejchovńı rovině. Cejchovńı stupnice
na př́ıdi a na zádi maj́ı podle možnosti sahat o 20 cm výše.

10. Konce cejchovńıch stupnic a každý desátý centimetr se označuj́ı značkami. Daľśı rozděleńı
cejchovńıch stupnic po 2 cm se vyznačuje barvou.

11. U lod́ı, které nemaj́ı cejchovńı stupnice uprostřed délky lodě, vyznač́ı se horńı cejchovńı rovina
na obou boćıch lodě zřetelnou vodorovnou úsečkou 30 cm dlouhou, 4 cm širokou. Spodńı hrana
úsečky se kryje s vodoryskou největš́ıho ponoru.

Část 5
Cejchovnı́ zkouška a přecejchovánı́

1. Před cejchovńı zkouškou plavebńıho úřadu přezkouš́ı, zda od posledńıho cejchováńı nebyly
na lodi provedeny stavebńı změny, jež by měly vliv na výsledek cejchováńı, a zda cejchovńı
stupnice nebo cejchovńı znaky a značky jsou neporušené.

2. Zjist́ı-li se, že na lodi byly provedeny stavebńı změny (změna rozměr̊u lodě v mı́stech cej-
chovńıch značek nebo trvalé deformace lodńıho tělesa) maj́ıćı vliv na výsledek cejchováńı
nebo chyb́ı-li cejchovńı stupnice nebo cejchovńı znaky nebo značky v takovém rozsahu, že
nemohou být doplněny, muśı být lod’ přecejchována.

3. Při cejchovńı zkoušce se zjǐst’uje, o kolik procent následkem větš́ıho nebo menš́ıho ponoru
prázdné lodě se zvětšil nebo zmenšil výtlak cejchovńıho prostoru. V př́ıpadě, že změna výtlaku
přesahuje objem cejchovńı vrstvy stanovené podle části 2 bodu 1, je nutné lod’ přecejchovat.

4. Ukáže-li se při cejchovńı zkoušce, že je nutno sńıžit horńı cejchovńı rovinu, zmenš́ı se výtlak
cejchovńıho prostoru o výtlak odpov́ıdaj́ıćı výšce sńıžeńı cejchovńıho prostoru. Při zvětšeńı
výšky cejchovńıho prostoru (připoušt́ı-li to tvar lodě), doplńı se tabulka nosnosti pro každý
centimetr ponoru. Jinak je nutno lod’ přecejchovat.
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5. Po přecejchováńı se vyhotov́ı nový cejchovńı pr̊ukaz a starý cejchovńı pr̊ukaz se jako neplatný
odebere. Podle možnosti se při cejchováńı použije výsledk̊u předchoźıho cejchováńı.

6. Plavebńı úřad vede rejstř́ık vydaných pr̊ukaz̊u o cejchováńı, cejchovńıch zkouškách a
přecejchováńı lod́ı. Pr̊ukazy se zapisuj́ı do rejstř́ıku pod samostatným č́ıslem, přičemž se
č́ıslováńı provád́ı v nepřetržitém sledu. V rejstř́ıku se dále zaznamená datum vydáńı pr̊ukazu,
poznávaćı znak lodě, jakož i ostatńı údaje umožňuj́ıćı lod’ identifikovat.
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P̌ŕıloha 8

Údaje zapisované do lodnı́ho denı́ku

Seznam údaj̊u v záhlav́ı:

1. Pořadové č́ıslo lodńıho deńıku

2. Jméno lodi

3. Evidenčńı označeńı

4. Mı́sto a datum vydáńı

5. Úředńı podpis a otisk úředńıho raźıtka

Seznam údaj̊u v tabulce j́ızd - část o plavbě:

1. Datum, čas, mı́sto a ř. km začátku plavby

2. Povětrnostńı údaje a vodńı stavy

3. Všechny závažné události nastalé v pr̊uběhu plavby

4. Datum, čas, mı́sto a ř. km ukončeńı plavby

Seznam údaj̊u v tabulce j́ızd - část o posádce:

1. Funkce člena posádky

2. Jméno a př́ıjmeńı člena posádky

3. Č́ıslo plavecké služebńı kńıžky

4. Čas začátku a konce odpočinku člena posádky

5. Čas naloděńı a vyloděńı člena posádky

6. Časy zahájeńı a ukončeńı služeb člena posádky.
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P̌ŕıloha 9 

 

OSVĚDČENÍ PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY  
 

INLAND NAVIGATION VESSEL CERTIFICATE 

BINNENSCHIFFSZEUGNIS 

CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

 

 

 

 

 

 
 

 

Osvědčení č.:  

vydané organizací: Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 00 Praha 7 

místo:  dne:  

 

  

 

  Podpis 

Poznámky: 

Na základě tohoto osvědčení lze plavidlo používat k plavbě pouze tehdy, nachází-li se ve stavu popsaném v osvědčení. 

V případě podstatných úprav nebo oprav musí plavidlo před novou plavbou podstoupit zvláštní prohlídku. 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce musí oznámit Státní plavební správě veškeré změny jména plavidla, změnu 
jeho vlastníka a provozovatele, případné nové cejchování a změnu rejstříkového čísla nebo domovského přístavu a předložit jí 
osvědčení plavidla, aby do něj změny zapsala.  
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Osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č.  vydané  Státní plavební správa 
 

Strana 2 

 

1.  Jméno plavidla 2.  Druh plavidla 3.  ENI 

   
4.  Jméno a adresa vlastníka 

 
 
4a.  Jméno a adresa provozovatele 
 
 
5.  Místo registrace a rejstříkové číslo 6.  Domovský přístav 

  
7.  Rok stavby 8.  Název a adresa loděnice 

  

9.  

    

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení č.  vydané dne  

organizací  
  
 

10. 
  

Výše uvedené plavidlo  

na základě technické prohlídky provedené dne (*)  

na základě předložení osvědčení vystaveného dne (*)  

uznanou klasifikační společností  

je uznáno způsobilé k provozu   
- na Rýně (*) 
mezi  a (*) 

- na vodních cestách EU v zóně (zónách) (*)  

 

v (názvy států) (*)  

s výjimkou (*)  

 

 

- na těchto vodních cestách v (název státu) (*)  

 

 

 

při největším přípustném ponoru a s níže uvedeným vybavením. 
 
 

11. 

  

Toto osvědčení platí do  
  
 

 

  

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Vydáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
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12. Číslo osvědčení (1), jednotné evropské identifikační číslo plavidla (2), rejstříkové číslo (3), číslo cejchovního průkazu (4) 
jsou s odpovídajícím značením na těchto místech plavidla 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 

3. 
 

Největší přípustný ponor je označen na obou stranách plavidla 

- dvěma (*) -   - nákladovými značkami (*) 

- horními cejchovacími destičkami (*). 

Jsou provedeny dvě ponorové stupnice (*). 

Zadní cejchovací stupnice slouží jako ponorové stupnice, za tímto účelem byly doplněny čísly označujícími ponor (*). 
 
 

14. 
 

Aniž jsou dotčena omezení (*) uvedená v bodech 15 a 52, plavidlo je způsobilé 

1. tlačit (*) 4. být vedeno v bočně svázané sestavě (*) 

1.1 v pevně svázané sestavě (*) 5. vléci (*) 

1.2 s řízeným kloubovým spojením (*) 5.1 plavidla bez vlastního pohonu (*) 

2. být tlačeno (*) 5.2 motorové lodě (*) 

2.1 v pevné sestavě (*) 5.3 pouze proti proudu (*) 

2.2 v čele pevné sestavy (*) 6. být vlečeno (*) 

2.3 s řízeným kloubovým spojením (*) 6.1 jako motorová loď (*) 

3 vést bočně svázanou sestavu (*) 6.2 jako plavidlo bez vlastního pohonu (*) 

    
 

   

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
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15. Povolené tvary sestav 

 1. Plavidlo je schváleno k vedení sestav těchto tvarů: 

Obr. 
sestavy 
 

Omezení vyplývající z kapitol 5 a 16 přílohy II Směrnice 2006/87/ES 

max. rozměry 
 (m) 

Směr plavby a stav naložení 

max. ponořený 
příčný průřez v m

2
 

Poznámky 

č. délka šířka 

proti proudu 
 

po proudu 
 

naložená 
 (t) 

prázdná 
 

naložená 
 (t) 

prázdná 
 

proti 
proudu 

po 
proudu 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

 

 

          
Jiné sestavy: 
 

 2. Spojovací systémy (spřahování): 

Druhy spojení:  Počet spojení na každé straně:  

Počet spojovacích lan:  Délka každého spojovacího lana:  m 

Pevnost v tahu spojovacího 
lana pro podélné spojení:   kN 

Počet ovinutí lana:  

Pevnost v tahu spojovacího 
lana:  kN 

 

    
 

 
  

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
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16. 
 

    

Cejchovní průkaz č.  vydaný dne  

cejchovním úřadem  
    

 

17.a Největší délka  m 18a. Největší šířka  m 19. Největší ponor  m 

17.b Délka L  m 18b. Šířka B  m 19.a Ponor T  m 

20. Volný bok  cm 21. Nosnost / Výtlak (*)  t / m
3
 (*)     

22. Počet cestujících   23. Počet lůžek pro cestující       

24. Počet vodotěsných oddílů 25. Počet podpalubních nákladových 
prostorů 

26. Druh krytů jícnů 

      

27. Počet hlavních pohonných motorů 28. Celkový výkon hlavního pohonného 
zařízení 

29. Počet hlavních propelerů 

    kW   

30. Počet příďových vrátků / navijáků (*) 31. Počet záďových vrátků / navijáků (*) 

 
 z toho  se strojním pohonem   z toho  se strojním pohonem 

32. Počet vlečných háků 33. Počet vlečných navijáků 

 
   z toho  se strojním pohonem 

34. Kormidelní stroj 

 

Počet kormidelních ploutví 
na hlavním kormidle 

Pohon hlavního kormidla - ruční (*) - elektrohydraulický (*) 

 - elektrický (*) - hydraulický (*) 

Jiná zařízení:     ano / ne (*)  Typ:  

Kormidlo pro zpětný chod Pohon hlavního kormidla - ruční (*) - elektrohydraulický (*) 

ano / ne (*)  - elektrický (*) - hydraulický (*) 

Kormidelní stroj na přídi - příďové kormidlo (*) Dálkové ovládání Dálkové uvedení do chodu 

ano / ne (*) - boční pohon přídě (*) ano / ne (*) ano / ne (*) 

 - jiné zařízení (*)   
 

35. Odvodnění a drenážní soustava 

 

Počet drenážních čerpadel  z toho se strojním pohonem   

Minimální výkon drenážních čerpadel 
první drenážní čerpadlo  l/min 

druhé drenážní čerpadlo  l/min 
 

 Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
  
 

 



Osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č.  vydané  Státní plavební správa 
 

Strana 6 

 

36. Počet a umístění uzávěrů uvedených v čl. 8.08, bodech 10 a 11 ES-TRIN   

37. Kotvy 

  

Počet kotev na přídi 

 

Celková hmotnost kotev na přídi  Počet kotev na zádi  Celková hmotnost kotev na zádi 

 

 
  

 kg      kg 
 

 
          

 

38. Kotevní řetězy 

  Počet kotevních řetězů na přídi   Délka každého řetězu   Pevnost každého řetězu  

     m   kN 
 

        

 Počet kotevních řetězů na zádi   Délka každého řetězu   Pevnost každého řetězu  

     m   kN 
 

        

 

39. Vázací lana 

 

1. lano  m dlouhé s pevností  kN 
     

2. lano  m dlouhé s pevností  kN 
     

3. lano  m dlouhé s pevností  kN 
     

 

40. Vlečná lana 

 

  s délkou  m dlouhé s pevností  kN 
       

  s délkou  m dlouhé s pevností  kN 
       
 

41. Prostředky optické a zvukové signalizace 

 Na plavidle se nacházejí světla, vlajky, balóny, plováky a zvuková výstražná zařízení používaná k signalizaci a vydávání optických 
a zvukových signálů stanovených plavebními předpisy platnými v členských státech a rovněž nezávislá nouzová kotevní světla 
předepsaná plavebními předpisy v členských státech. 

   

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
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42. Jiné vybavení 

 Vrhací lano Hlasový komunikační systém - obousměrná střídavá komunikace (*) 

Lodní lávka v souladu s čl. 
13.02(2)(d) ES-TRIN s délkou (*)  m 

 
- 

komunikace současně v obou směrech / 
telefon (*) 

Lodní lávka v souladu s čl. 
19.06(12) ES-TRIN s délkou (*)  m 

 - vnitřní radiotelefonní spojení (*) 

Lodní hák (bidlo s hákem) Radiotelefonní zařízení - spojení mezi plavidly 

Počet lékárniček    - plavební informace 

Dalekohled  - spojení mezi plavidlem a přístavní správou 

Instrukce k záchraně osob přes palubu    

Ohnivzdorné sběrné nádrže (nádoby) Jeřáby - podle čl. 14.12 (9) ES-TRIN (*) 

Naloďovací mimoboční schody / žebřík (*)  - 
jiné jeřáby s užitečným zatížením nejvýše 
2 000 kg (*) 

    

 

43. Protipožární zařízení 

 

Počet přenosných hasicích přístrojů  
Pevné požární soustavy 
v obytných prostorech Ne Počet (*)   

Počet požárních čerpadel  
Pevné požární soustavy ve 
strojovnách atd. Ne Počet (*)   

Počet hydrantů  Počet hadic    
Drenážní čerpadlo se strojním pohonem nahrazuje požární čerpadlo  Ano / Ne (*) 
      

 

44. Záchranné prostředky 

 
Počet záchranných kruhů  z toho se světlem  se šňůrou (*)  
Jedna záchranná vesta pro každou osobu pobývající pravidelně na plavidle / v souladu s čl. 13.08(2) ES-TRIN(*) 

Lodní člun se sadou vesel, jedno uvazovací lano a nádoba na vylévání vody / v souladu s Evropskou normou(*) 

Plošina nebo zařízení v souladu s čl. 19.15.(4) nebo (5) ES-TRIN (*) 

Počet, typ a místo (místa) instalace prostředků sloužících k bezpečnému přesunu osob na mělčinu, na břeh nebo jiné plavidlo 

v souladu s čl. 19.09(3) ES-TRIN:  

 

Počet osobních záchranných prostředků pro lodní personál  z toho v souladu s čl. 13.08(2) ES-TRIN  (*) 

Počet osobních záchranných prostředků pro cestující  (*) 

Kolektivní záchranné prostředky s ohledem na počet odpovídající  osobním záchranným prostředkům (*) 

Dvě sady dýchacích přístrojů, dvě sady vybavení, počet  respiračních masek (*) 

Bezpečnostní rozpis a bezpečnostní plán umístěn v:  

 

 
  

 

45. Zvláštní zařízení kormidelny pro řízení plavidla jednou osobou s pomocí radaru: 

 Schváleno pro řízení s pomocí radaru jednou osobou (*) 

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
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46. Provozní režimy 

1) pro plavbu v zóně R  

A1 plavba v trvání nejdéle 14 hodin v období 24 hodin* 

A2 plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin* 

B plavba v trvání nejdéle 24 hodin v období 24 hodin* 

 2) pro plavbu na vodních cestách Společenství mimo zónu R 

A denní plavba v trvání nejdéle 16 hodin v období 24 hodin* 

B zkrácená polostálá plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin* 

C polostálá plavba v trvání nejdéle 20 hodin v období 24 hodin*  

D stálá nepřerušovaná plavba v trvání nejdéle 24 v období 24 hodin*  

*za podmínek platných v zemi plavby. Pro plavbu na území České republiky lze využít režimy pro plavbu v zóně R 
s podmínkou dodržení ustanovení platného znění kapitoly 23 Pravidel pro prohlídky lodí na Rýně (RheinSchUO). Neprobíhá-li 
plavba na území České republiky podle režimu pro plavbu v zóně R, považuje se za plavbu v režimu A.  

 

47. Vybavení plavidla podle článku 31.01 ES-TRIN 

Plavidlo splňuje / nesplňuje (*) požadavky čl. 31.02 ES-TRIN (Standard S1) (*) / čl. 31.03 ES-TRIN (Standard S2) (*) 
 Dodatečná posádka pro plavbu v zóně R  Provozní režim 

A1 A2 B 

 
   

 
   

            
 

48. Nejmenší počet a složení členů posádky plavidla 

 Posádka plavidla Provozní režim 

 A B C D 

     

     

     

     

     
 

 Poznámky a zvláštní podmínky 

  

 
 

 

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
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49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 
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49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 
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50. Schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn  

Zařízení na zkapalněný plyn na plavidle bylo prohlédnuto inspektorem  (*) určeného technického zařízení na plavidle (UTZ)  

  

a podle jeho zprávy ze dne  (*) splňují níže uvedené spotřebiče stanovené podmínky. 
 

Zařízení zahrnuje tyto plynové spotřebiče:  

Zařízení Výrobní číslo Provedení Značka Typ Umístění 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Toto schválení platí do   
 

V  dne  
 

   

 

Inspektor UTZ (*) 

 

 

Zapsáno organizací  

  

Podpis 

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
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51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn   

ze dne  se prodlužuje do  

- na základě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení  

- na základě předložení jeho zprávy ze dne   

V  dne   
  

 
 

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
 

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn   

ze dne  se prodlužuje do  

- na základě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení  

- na základě předložení jeho zprávy ze dne   

V  dne   
  

 
 

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
 

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn   

ze dne  se prodlužuje do  

- na základě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení  

- na základě předložení jeho zprávy ze dne   

V  dne   
  

 
 

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
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52. Příloha k osvědčení č.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
  
 

 
Pokračování na straně (*):  
Konec osvědčení Společenství (*) 
 

 

 



PŘÍLOHA TRADIČNÍHO PLAVIDLA  
 

TRADITIONAL CRAFT ANNEX 

 

 

 

 

 

 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA  
 
 

 

Příloha k osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č. ……………… 

1. Jméno tradičního plavidla 

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

2. ENI 

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

3. Typ plavidla před uznáním 

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

4. Historická perioda 

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

5. Soulad tradičního plavidla uvedeného výše byl ověřen na základě prohlídky ............................................................... , 

stejně jako posudku odborníka v oblasti tradičních plavidel  ........................................................................................... , 

 .....................................................................................................................  ze dne  .................................................... 

s 

- odchylkami uvedenými v bodu 6, a 

- dodatečnými požadavky stanovenými v bodu 7. 

Místo a datum vydání 

  

   

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 

  
 
 

 

 

 Jméno a adresa odborníka v oblasti tradičních plavidel 

 

*) Nehodící se škrtněte 

 
 



 

Příloha k osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č. ……………… 

6. Přehled odchylek od technických podmínek vybraného 
historického období: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Dodatečné požadavky vyplývající z bodu 6: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Další podmínky: 

9. Poznámky: 

Tato stránka byla vydána / nahrazena (*) 

Místo a datum ..........................................................................  

 

 
 
 
 
 
 

 ...........................................................  
Zapsáno organizací 

 
 
 
 
 

 ...........................................................  
Úřední podpis 

*) Nehodící se škrtněte 

Pokračování na straně*) ......................................  
Konec přílohy tradičního plavidla *) 
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OSVĚDČENÍ PLAVIDLA  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

 
 

Osvědčení č.:  

vydané organizací: Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 00 Praha 7 

místo:  dne:  

 

 

  

 

  Podpis 

 
Poznámky: 

Na základě tohoto osvědčení lze plavidlo používat k plavbě pouze tehdy, nachází-li se ve stavu popsaném v osvědčení. 

V případě podstatných úprav nebo oprav musí plavidlo před novou plavbou podstoupit zvláštní prohlídku. 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce musí oznámit Státní plavební správě veškeré změny jména plavidla, změnu 
jeho vlastníka a provozovatele, případné nové cejchování a změnu rejstříkového čísla nebo domovského přístavu a předložit jí 
osvědčení plavidla, aby do něj změny zapsala.  

125
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1.  Jméno plavidla 2.  Druh plavidla 3.  ENI 

   
4.  Jméno a adresa vlastníka 

 
 
4a.  Jméno a adresa provozovatele 
 
 
5.  Místo registrace a rejstříkové číslo 6.  Domovský přístav 

  
7.  Rok stavby 8.  Název a adresa loděnice 

  

9.  

    

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení č.  vydané dne  

organizací  
  
 

10. 
  

Výše uvedené plavidlo  

na základě technické prohlídky provedené dne (*)  

na základě předložení osvědčení vystaveného dne (*)  

uznanou klasifikační společností  

je uznáno způsobilé k provozu   

- na vodních cestách ČR v zóně (zónách) (*)  

 

- na těchto vodních cestách České republiky (*)  

 

při největším přípustném ponoru a s níže uvedeným vybavením. 
 
 

11. 

  

Toto osvědčení platí do  
  
 

 

  

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Vydáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
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12. 
Číslo osvědčení (1), jednotné evropské identifikační číslo plavidla (2), rejstříkové číslo (3), číslo cejchovního průkazu (4) 
jsou s odpovídajícím značením na těchto místech plavidla 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 

3. 
 

Největší přípustný ponor je označen na obou stranách plavidla 

- dvěma (*) -   - nákladovými značkami (*) 

- horními cejchovacími destičkami (*). 

Jsou provedeny dvě ponorové stupnice (*). 

Zadní cejchovací stupnice slouží jako ponorové stupnice, za tímto účelem byly doplněny čísly označujícími ponor (*). 
 
 

14. 
 

Aniž jsou dotčena omezení (*) uvedená v bodech 15 a 52, plavidlo je způsobilé 

1. tlačit (*) 4. být vedeno v bočně svázané sestavě (*) 

1.1 v pevně svázané sestavě (*) 5. vléci (*) 

1.2 s řízeným kloubovým spojením (*) 5.1 plavidla bez vlastního pohonu (*) 

2. být tlačeno (*) 5.2 motorové lodě (*) 

2.1 v pevné sestavě (*) 5.3 pouze proti proudu (*) 

2.2 v čele pevné sestavy (*) 6. být vlečeno (*) 

2.3 s řízeným kloubovým spojením (*) 6.1 jako motorová loď (*) 

3 vést bočně svázanou sestavu (*) 6.2 jako plavidlo bez vlastního pohonu (*) 

    
 

   

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
  
 

 



 
Osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č.  vydané  Státní plavební správa 

 

Strana 4 

 

15. Povolené tvary sestav 

 1. Plavidlo je schváleno k vedení sestav těchto tvarů: 

Obr. 
sestavy 
 

Omezení vyplývající z kapitol 5 a 16 přílohy II Směrnice 2006/87/ES 

max. rozměry 
 (m) 

Směr plavby a stav naložení 

max. ponořený 
příčný průřez v m

2
 

Poznámky 

č. délka šířka 

proti proudu 
 

po proudu 
 

naložená 
 (t) 

prázdná 
 

naložená 
 (t) 

prázdná 
 

proti 
proudu 

po 
proudu 

 

          

          

          

          

          
          

 

 

          
Jiné sestavy: 
 

 2. Spojovací systémy (spřahování): 

Druhy spojení:  Počet spojení na každé straně:  

Počet spojovacích lan:  Délka každého spojovacího lana:  m 

Pevnost v tahu spojovacího 
lana pro podélné spojení:   kN 

Počet ovinutí lana:  

Pevnost v tahu spojovacího 
lana:  kN 

 

    
 

 
  

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
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16. 
 

    

Cejchovní průkaz č.  vydaný dne  

cejchovním úřadem  
    

 

17.a Největší délka  m 18a. Největší šířka  m 19. Největší ponor  m 

17.b Délka L  m 18b. Šířka B  m 19.a Ponor T  m 

20. Volný bok  cm 21. Nosnost / Výtlak (*)  t / m
3
 (*)     

22. Počet cestujících   23. Počet lůžek pro cestující       

24. Počet vodotěsných oddílů 25. Počet podpalubních nákladových 
prostorů 

26. Druh krytů jícnů 

      

27. Počet hlavních pohonných motorů 28. Celkový výkon hlavního pohonného 
zařízení 

29. Počet hlavních propelerů 

    kW   

30. Počet příďových vrátků / navijáků (*) 31. Počet záďových vrátků / navijáků (*) 

 
 z toho  se strojním pohonem   z toho  se strojním pohonem 

32. Počet vlečných háků 33. Počet vlečných navijáků 

 
   z toho  se strojním pohonem 

34. Kormidelní stroj 

 

Počet kormidelních ploutví 
na hlavním kormidle 

Pohon hlavního kormidla - ruční (*) - elektrohydraulický (*) 

 - elektrický (*) - hydraulický (*) 

Jiná zařízení:     ano / ne (*)  Typ:  

Kormidlo pro zpětný chod Pohon hlavního kormidla - ruční (*) - elektrohydraulický (*) 

ano / ne (*)  - elektrický (*) - hydraulický (*) 

Kormidelní stroj na přídi - příďové kormidlo (*) Dálkové ovládání Dálkové uvedení do chodu 

ano / ne (*) - boční pohon přídě (*) ano / ne (*) ano / ne (*) 

 - jiné zařízení (*)   
 

35. Odvodnění a drenážní soustava 

 

Počet drenážních čerpadel  z toho se strojním pohonem   

Minimální výkon drenážních čerpadel 
první drenážní čerpadlo  l/min 

druhé drenážní čerpadlo  l/min 
 

 Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
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36. Počet a umístění uzávěrů uvedených v čl. 8.08, bodech 10 a 11 ES-TRIN   

37. Kotvy 

  

Počet kotev na přídi 

 

Celková hmotnost kotev na přídi  Počet kotev na zádi  Celková hmotnost kotev na zádi 

 

 
  

 kg      kg 
 

 
          

 

38. Kotevní řetězy 

  Počet kotevních řetězů na přídi   Délka každého řetězu   Pevnost každého řetězu  

     m   kN 
 

        

 Počet kotevních řetězů na zádi   Délka každého řetězu   Pevnost každého řetězu  

     m   kN 
 

        

 

39. Vázací lana 

 

1. lano  m dlouhé s pevností  kN 
     

2. lano  m dlouhé s pevností  kN 
     

3. lano  m dlouhé s pevností  kN 
     

 

40. Vlečná lana 

 

  s délkou  m dlouhé s pevností  kN 
       

  s délkou  m dlouhé s pevností  kN 
       
 

41. Prostředky optické a zvukové signalizace 

 Na plavidle se nacházejí světla, vlajky, balóny, plováky a zvuková výstražná zařízení používaná k signalizaci a vydávání optických 
a zvukových signálů stanovených plavebními předpisy platnými v členských státech a rovněž nezávislá nouzová kotevní světla 
předepsaná plavebními předpisy v členských státech. 

   

Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

 

 

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
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42. Jiné vybavení 

 Vrhací lano Hlasový komunikační systém - obousměrná střídavá komunikace (*) 

Lodní lávka v souladu s čl. 
13.02(2)(d) ES-TRIN s délkou (*)  m 

 
- 

komunikace současně v obou směrech / 
telefon (*) 

Lodní lávka v souladu s čl. 
19.06(12) ES-TRIN s délkou (*)  m 

 - vnitřní radiotelefonní spojení (*) 

Lodní hák (bidlo s hákem) Radiotelefonní zařízení - spojení mezi plavidly 

Počet lékárniček    - plavební informace 

Dalekohled  - spojení mezi plavidlem a přístavní správou 

Instrukce k záchraně osob přes palubu    

Ohnivzdorné sběrné nádrže (nádoby) Jeřáby - podle čl. 14.12 (9) ES-TRIN (*) 

Naloďovací mimoboční schody / žebřík (*)  - 
jiné jeřáby s užitečným zatížením nejvýše 
2 000 kg (*) 

    

 

43. Protipožární zařízení 

 

Počet přenosných hasicích přístrojů  
Pevné požární soustavy 
v obytných prostorech Ne Počet (*)   

Počet požárních čerpadel  
Pevné požární soustavy ve 
strojovnách atd. Ne Počet (*)   

Počet hydrantů  Počet hadic    
Drenážní čerpadlo se strojním pohonem nahrazuje požární čerpadlo  Ano / Ne (*) 
      

 

44. Záchranné prostředky 

 
Počet záchranných kruhů  z toho se světlem  se šňůrou (*)  
Jedna záchranná vesta pro každou osobu pobývající pravidelně na plavidle / v souladu s čl. 13.08(2) ES-TRIN(*) 

Lodní člun se sadou vesel, jedno uvazovací lano a nádoba na vylévání vody / v souladu s Evropskou normou(*) 

Plošina nebo zařízení v souladu s čl. 19.15.(4) nebo (5) ES-TRIN (*) 

Počet, typ a místo (místa) instalace prostředků sloužících k bezpečnému přesunu osob na mělčinu, na břeh nebo jiné plavidlo 

v souladu s čl. 19.09(3) ES-TRIN:  

 

Počet osobních záchranných prostředků pro lodní personál  z toho v souladu s čl. 13.08(2) ES-TRIN  (*) 

Počet osobních záchranných prostředků pro cestující  (*) 

Kolektivní záchranné prostředky s ohledem na počet odpovídající  osobním záchranným prostředkům (*) 

Dvě sady dýchacích přístrojů, dvě sady vybavení, počet  respiračních masek (*) 

Bezpečnostní rozpis a bezpečnostní plán umístěn v:  

 

 
  

 

45. Zvláštní zařízení kormidelny pro řízení plavidla jednou osobou s pomocí radaru: 

 Schváleno pro řízení s pomocí radaru jednou osobou (*) 

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
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46. Provozní režimy 

1) pro plavbu v zóně R  

A1 plavba v trvání nejdéle 14 hodin v období 24 hodin* 

A2 plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin* 

B plavba v trvání nejdéle 24 hodin v období 24 hodin* 

 2) pro plavbu na vodních cestách Společenství mimo zónu R 

A denní plavba v trvání nejdéle 16 hodin v období 24 hodin* 

B zkrácená polostálá plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin* 

C polostálá plavba v trvání nejdéle 20 hodin v období 24 hodin*  

D stálá nepřerušovaná plavba v trvání nejdéle 24 v období 24 hodin*  

*za podmínek platných v zemi plavby. Pro plavbu na území České republiky lze využít režimy pro plavbu v zóně R 
s podmínkou dodržení ustanovení platného znění kapitoly 23 Pravidel pro prohlídky lodí na Rýně (RheinSchUO). Neprobíhá-li 
plavba na území České republiky podle režimu pro plavbu v zóně R, považuje se za plavbu v režimu A. 

 

47. Vybavení plavidla podle článku 31.01 ES-TRIN 

Plavidlo splňuje / nesplňuje (*) požadavky čl. 31.02 ES-TRIN (Standard S1) (*) / čl. 31.03 ES-TRIN (Standard S2) (*) 
 Dodatečná posádka pro plavbu v zóně R  Provozní režim 

A1 A2 B 

 
   

 
   

            
 

48. Nejmenší počet a složení členů posádky plavidla 

 Posádka plavidla Provozní režim 

 A B C D 

     

     

     

     

     
 

 Poznámky a zvláštní podmínky 

  

 
 

 

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

   

(*) Nehodící se škrtněte  
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49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 
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49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*) 

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne   (*) 

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo    

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti   

ze dne  číslo  . (*) 

Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*): 

  

  
Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*) 

do  . 

V  dne   
  

  

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
(*) Nehodící se škrtněte 
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50. Schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn  

Zařízení na zkapalněný plyn na plavidle bylo prohlédnuto inspektorem  (*) určeného technického zařízení na plavidle (UTZ)  

  

a podle jeho zprávy ze dne  (*) splňují níže uvedené spotřebiče stanovené podmínky. 
 

Zařízení zahrnuje tyto plynové spotřebiče:  

Zařízení Výrobní číslo Provedení Značka Typ Umístění 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Toto schválení platí do   
 

V  dne  
 

   

 

Inspektor UTZ (*) 

 

 

Zapsáno organizací  

  

Podpis 

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
  
 

 



 
Osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č.  vydané  Státní plavební správa 

 

Strana 12 

 

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn   

ze dne  se prodlužuje do  

- na základě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení  

- na základě předložení jeho zprávy ze dne   

V  dne   
  

 
 

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
 

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn   

ze dne  se prodlužuje do  

- na základě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení  

- na základě předložení jeho zprávy ze dne   

V  dne   
  

 
 

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
 

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn 

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn   

ze dne  se prodlužuje do  

- na základě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení  

- na základě předložení jeho zprávy ze dne   

V  dne   
  

 
 

Zapsáno organizací 

 

Podpis  
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52. Příloha k osvědčení č.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Změna bodu (bodů)(*):  

Nový text:  

 

Tato stránka byla nahrazena (*).  

Místo a datum vydání 
  

   

 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
  
 

 
Pokračování na straně (*):  
Konec osvědčení Společenství (*) 
 

 

 



P̌ŕıloha 11

PROZATÍMNÍ OSVĚDČENÍPLAVIDLA 
VNITROZEMSKÉ PLAVBY  

 

PROVISIONAL INLAND NAVIGATION CERTIFICATE 

VORLÄUFIGES BINNENSCHIFFSZEUGNIS 

CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE PROVISOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

Osvědčení č.  

vydané organizací Státní plavební správa - pobočka 

v  dne  

 

  

 

  Podpis 

138



 

1.  Jméno plavidla 2.  Druh plavidla 3.  Úřední číslo - ENI 

   
4.  Jméno a adresa vlastníka 

 
 
4a.  Jméno a adresa provozovatele 
 
 
5.  Délka L/LWL (*)  m Počet cestujících   

Počet lůžek (*)     
     

 

6.  Předepsaná minimální posádka 

6.1 Provozní režimy 

1) pro plavbu v zóně R  

A1 plavba v trvání nejdéle 14 hodin v období 24 hodin 

A2 plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin 

B plavba v trvání nejdéle 24 hodin v období 24 hodin 

Použitelnost režimů, počet a složení posádky a podmínky plavby v režimech pro plavbu v zóně R se řídí právní úpravou 
platnou v zemi, kde plavba probíhá. Pro plavbu na území České republiky lze využít režimy pro plavbu v zóně R s podmínkou 
dodržení ustanovení platného znění kapitoly 23 Pravidel pro prohlídky lodí na Rýně (RheinSchUO). 

 2) pro plavbu na vodních cestách Společenství mimo zónu R 

A denní plavba v trvání nejdéle 16 hodin v období 24 hodin 

B zkrácená polostálá plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin 

C polostálá plavba v trvání nejdéle 20 hodin v období 24 hodin 

D stálá nepřerušovaná plavba v trvání nejvýše 24 v období 24 hodin 

Jsou-li v zemi, kde plavba probíhá, platnou právní úpravou stanoveny podmínky plavby pro režimy A, B, C a D, platí tyto 
podmínky. Neprobíhá-li plavba na území České republiky podle režimu pro plavbu v zóně R, považuje za plavbu v režimu A. 
Je-li plavidlo způsobilé k tlačení nebo vedené bočně svázané sestavy, platí pro vedení pevně svázaných sestav posádka 
zapsaná v bodě 12. 
 

 

6.2 Výstroj plavidla podle článku 23.09 

Plavidlo splňuje / nesplňuje (*) požadavky čl. 31.02 ES-TRIN (Standard S1) (*) / čl. 31.03 ES-TRIN (Standard S2) (*) 

 Dodatečná posádka pro plavbu v zóně R  Provozní režim 

A1 A2 B 

    

   
 

            
 

6.3 Počet a složení posádky 

 Provozní režim 

 A B C D 

     

     

     

     

     
     

 

7. Zařízení na zkapalněný plyn 

  

 

Osvědčení platné do: 
 

  

 



 
8. Zvláštní podmínky 

 

 

 
 

 

9. Přeprava nebezpečných věcí viz zvláštní rubrika (*) 

10. Platnost  

 Toto prozatímní osvědčení (*) / prozatímní osvědčení o schválení (*) platí do 

pro plavbu (*) / pro jednu plavbu (*)  
  (Datum) 

Výše uvedené plavidlo je uznáno jako způsobilé k provozu 

- na Rýně    (*) 
 mezi  a (*) 

- na vodních cestách EU v zóně (zónách) (*)  

 na vodních cestách v zóně (zónách) (*)  

 v (názvy států (*) )   

 kromě:  

  

- na těchto vodních cestách v (název státu (*))  

  
  

 

11. 
       

Místo prohlídky  datum prohlídky  Místo vydání  datum vydání 

  Státní plavební správa 
pobočka Děčín / Praha / Přerov 

Prohlídku provedl  Vydáno organizací 

       

  Podpis    Podpis 

       
 



9. Přeprava nebezpečných věcí 

(Potvrzení o splnění požadavků na plavidlo pro přepravu nebezpečných věcí) 

 



12. Úřední záznamy 

 

 

 



P̌ŕıloha 12

Příloha k osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č. ................ 

 

DODATEČNÉ OSVĚDČENÍ UNIE 
PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY  

 

SUPPLEMENTARY UNION INLAND NAVIGATION CERTIFICATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA  
 
 

vydané organizací: Státní plavební správa - pobočka 
 

 

1. Jméno plavidla: .............................................................................................................................................................................  

2. ENI: ...............................................................................................................................................................................................  

3. Místo registrace a rejstříkové číslo ................................................................................................................................................  

4. Země registrace a/nebo domovský přístav (
1
)   

5. S ohledem na osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č.  .............................................................................................................  

ze dne  ..................................................................  platné do  .......................................................................................................  

6. S ohledem na výsledek prohlídky: .................................................................................................................................................  

 ze dne  ..........................................................................................................................................................................................  

7. výše uvedené plavidlo se považuje za způsobilé k provozu na vodních cestách České republiky v zóně (zónách) 

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

8. Platnost tohoto osvědčení končí dne  ............................................................................................................................................  

9. Vystaveno v  .......................................................... , dne  ..............................................................................................................  

10.  

 

 

  

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
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Příloha k osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č. ................ 

  

11.  
Zóna nebo vodní cesty (

1
) 

 

4 3 2 1  

 Volný bok (cm) 
s uzavřeným nákladovým 

prostorem 

     

s otevřeným nákladovým 

prostorem 

     

12. Výjimky z osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č.  .......................  

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

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

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

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

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

13. Údaje o počtu členů posádky se na osvědčení plavidla vnitrozemské plavby nevztahují. 

14. S ohledem na osvědčení plavidla vnitrozemské plavby č.  .........................  

ze dne ..............................................  platné do .........................................  

S ohledem na výsledek prohlídky  ..........................................................................................................................................  

 ...............................................  ze dne  .................................................................................................................................  

Platnost tohoto osvědčení je prodloužena / obnovena (
1
) do ..................................................................................................  

 

 

  

Datum a místo 

 

Zapsáno organizací 

Úřední podpis 

 
  

(*) Nehodící se škrtněte  
 

 



Vybraná ustanovenı́ novel

Čl.II vyhlášky č. 6/2006 Sb.
P̌rechodná ustanovenı́

1. Ustanoveńı čl. I bodu 3 se na vznětové motory kategorie V1:1, V1:2 a V1:3 vztahuj́ı pouze
tehdy, pokud byly vyrobené a instalované na stanovených vnitrozemských plavidlech po 31.
prosinci 2006.

2. Ustanoveńı čl. I bodu 3 se na vznětové motory kategorie V1:4 a V2 vztahuj́ı pouze tehdy,
pokud byly vyrobené a instalované na stanovených vnitrozemských plavidlech po 31. prosinci
2008.

Čl.II vyhlášky č. 38/2006 Sb.
P̌rechodná ustanovenı́

U malých plavidel, která jsou v provozu ke dni účinnosti této vyhlášky, lze použ́ıt jiný motor než
určený pro použit́ı na plavidle a vyrobený po roce 1980, avšak ne starš́ı než 25 let, nejdéle do tř́ı
let ode dne účinnosti této vyhlášky.

Čl. II vyhlášky č. 65/2015 Sb.
P̌rechodné ustanovenı́

Lh̊uta pro podáńı žádosti o provedeńı pravidelné technické prohĺıdky plavidla neskonč́ı dř́ıve
než uplynut́ım doby platnosti osvědčeńı tohoto plavidla podle § 7 vyhlášky č. 223/1995 Sb.,
o zp̊usobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodńıch cestách, ve zněńı účinném do dne
nabyt́ı účinnosti této vyhlášky.

Čl.II vyhlášky č. 136/2019 Sb.
P̌rechodné ustanovenı́

1. Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla, které je osobńı lod́ı,
plovoućım strojem nebo rekreačńım plavidlem, jehož stavba započala před 30. prosincem
2006 nebo byla dokončena do 30. prosince 2008, nemuśı použ́ıt v rozsahu odchylek, které
nepředstavuj́ı zjevné nebezpeč́ı, zejména se netýkaj́ı pevnosti konstrukce, manévrovatelnosti
nebo zvláštńıch vlastnost́ı plavidla stanovených normou ES-TRIN. Při výměně nebo úpravě
d́ıl̊u nebo část́ı plavidla muśı nově vyměňované nebo upravované d́ıly nebo části plavidla
splňovat požadavky normy ES-TRIN; to neplat́ı při výměně d́ılu za stejný nebo s rovnocennou
technologíı a konstrukćı, jedná-li se o pravidelnou opravu nebo údržbu.

2. Splňuje-li plavidlo technické požadavky podle bodu 1, vystav́ı se mu osvědčeńı Unie, ve kterém
se vyznač́ı odchylky od normy ES-TRIN.

3. Převozńı lodě, plovoućı zař́ızeńı a plovoućı tělesa, které jsou ke dni nabyt́ı účinnosti této
vyhlášky již v provozu, mohou splňovat podmı́nky technické zp̊usobilosti podle vyhlášky
č. 223/1995 Sb., ve zněńı účinném přede dnem nabyt́ı účinnosti této vyhlášky. Při výměně
nebo úpravě d́ıl̊u nebo část́ı plavidla muśı u plavidel podle věty prvńı nově vyměňované nebo
upravované d́ıly nebo části plavidla splňovat podmı́nky technické zp̊usobilosti podle vyhlášky
č. 223/1995 Sb., ve zněńı ode dne nabyt́ı účinnosti této vyhlášky; to neplat́ı při výměně d́ılu
za stejný nebo s rovnocennou technologíı.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. zář́ı 2016, kterou se stanov́ı technické
požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, měńı směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970 ze dne 18. dubna 2018, kterou se měńı př́ılohy II, III
a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanov́ı technické požadavky pro plavidla
vnitrozemské plavby.

2) Př́ıloha I Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanov́ı technické
požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.

2a)) Čl. 1.21 př́ılohy vyhlášky č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavebńı bezpečnosti na vnitrozemských vodńıch
cestách České a Slovenské Federativńı Republiky.

2b) Sděleńı Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb., o zavedeńı Klasifikace kmenových obor̊u vzděláńı (KKOV).

3) Např. ČSN 33 1500 Revize elektrických zař́ızeńı apod.

4) Např. ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napět́ım apod.

5) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněńı daľśıch zákon̊u (vysokoškolský zákon), ve zněńı
pozděǰśıch předpis̊u.

6) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolńım, základńım, středńım, vyšš́ım odborném a jiném vzděláváńı (školský zákon),
ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.

7) Nař́ızeńı vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanov́ı technické požadavky na rekreačńı plavidla, na částečně zhotovená
rekreačńı plavidla a na jejich vybrané části, na vodńı skútry a pohonné motory rekreačńıch plavidel a vodńıch skútr̊u.

8) Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližováńı zákon̊u, jiných právńıch
předpis̊u a správńıch opatřeńı členských stát̊u týkaj́ıćıch se rekreačńıch plavidel.

Směrnice 2003/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2003, kterou se měńı směrnice 94/25/ES
o sbližováńı zákon̊u, jiných právńıch předpis̊u a správńıch opatřeńı členských stát̊u týkaj́ıćıch se rekreačńıch plavidel.

1) Např. Evropská dohoda o mezinárodńı silničńı přepravě nebezpečných věćı - ADR, 1. d́ıl, př́ıloha A, podrobný
seznam nebezpečných věćı je uveřejňován v publikaćıch SEVT.

2) Např. ČSN 32 5700 Požárńı ustanoveńı pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech, ČSN 06 1008 Požárńı
bezpečnost lokálńıch spotřebič̊u a zdroj̊u tepla apod.

3) Vyhláška Federálńıho ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavebńı bezpečnosti na
vnitrozemských vodńıch cestách České a Slovenské Federativńı Republiky.

4) Článek 4 a následuj́ıćı Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližováńı právńıch předpis̊u
členských stát̊u týkaj́ıćıch se opatřeńı proti emiśım plynných znečǐst’uj́ıćıch látek a znečǐst’uj́ıćıch částic ze spalovaćıch
motor̊u určených pro nesilničńı poj́ızdné stroje ve zněńı směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne
21. dubna 2004, kterou se měńı směrnice 97/68/ES.

5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebńım poměru př́ıslušńık̊u bezpečnostńıch sbor̊u.

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jej́ım zajǐst’ováńı (branný zákon).

Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplněńı některých souvisej́ıćıch předpis̊u.

6) Nař́ızeńı vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanov́ı technické požadavky na rekreačńı plavidla, na částečně
zhotovená rekreačńı plavidla a na jejich vybrané části, na vodńı skútry a pohonné motory rekreačńıch plavidel a
vodńıch skútr̊u.

9) Nař́ızeńı vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavćıch na námořńı zař́ızeńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
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10) Evropská dohoda o mezinárodńı přepravě nebezpečných věćı po vnitrozemských vodńıch cestách (Dohoda ADN),
vyhlášená ve Sb́ırce mezinárodńıch smluv pod č. 102/2011 Sb. m. s.

11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictv́ı a spisové službě, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u.
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	8.03. Spalovací motor je instalován na plavidle a udržován podle instrukce výrobce, aby bylo zajištěno plnění stanovených limitů výfukových emisí a emisí hluku.
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	KAP. 18 Zajištění bezpečnosti
	18.01. Na plovoucím zařízení služeb se musí nacházet bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny popisují povinnosti posádky a lodního personálu podle jejich zařazení za těchto okolností:
	18.02. Bezpečnostní pokyny obsahují bezpečnostní plán, v němž jsou zřetelně a přesně označeny nejméně:
	18.03. Bezpečnostní pokyny a bezpečnostní plán musí být umístěny na vhodném, dobře viditelném místě na každé palubě.
	18.04. V každé kajutě plovoucího zařízení služeb se musí nacházet pravidla chování pro zákazníky a rovněž zjednodušený bezpečnostní plán, který obsahuje informace uvedené v čl. 18.01. Pravidla chování obsahují alespoň:

	KAP. 19 Zařízení k shromažďování a odstraňování odpadních vod
	19.01. Plovoucí zařízení služeb musí být vybaveno sběrnými nádržemi na splašky nebo palubními čistírnami odpadních vod podle této kapitoly. Převozní loď musí být vybavena sběrnými nádržemi na splašky nebo palubními čistírnami odpadních vod podle této kapitoly, pokud při jejím užívání nebo provozu vznikají odpadní vody. Ustanovení se nepoužije, je-li plovoucí zařízení služeb trvale nebo po převážnou část roku připojeno na jednotnou nebo splaškovou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod.
	19.02. Sběrné nádrže na odpadní vody musí mít dostatečný objem. Nádrže musí být opatřeny zařízením k označení stavu hladiny. Musí být k dispozici palubní čerpadla a potrubí k vyprazdňování těchto nádrží, jimiž lze odpadní vody předávat z obou stran plavidla. Musí být umožněn odtok odpadních vod z jiných plavidel. Potrubí musí být opatřeno normalizovanou vypouštěcí přípojkou.
	19.03. Palubní čistírny odpadních vod musí být schváleného typu. Kopie osvědčení o schválení typu a záznam o parametrech palubní čistírny odpadních vod musí být uloženy na plovoucím zařízení služeb.
	19.04. Kal z čistíren odpadních vod je nutné skladovat, uchovávat a odstraňovat z plavidla tak, aby nedocházelo ke znečištění životního prostředí. Plavidlo musí být vybaveno plánem nakládání s kalem z čistíren odpadních vod.
	19.05. Palubní čistírna odpadních vod musí být instalována a pravidelně udržována podle pokynů výrobce. Na palubě musí být servisní knížka, v níž je možné provádění údržby ověřit.
	19.06. Palubní čistírna odpadních vod musí splňovat požadavky normy ES-TRIN.
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	KAP. 21 ODCHYLKY PRO PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ SLUŽEB
	21.01. Obecná ustanovení
	21.01.1

	21.02. Na plovoucím zařízení služeb jsou zakázána tato zařízení:
	21.03. Na plovoucím zařízení služeb není nutné prokazovat stabilitu v poškozeném stavu, pokud na plovoucím zařízení služeb nejsou ubytovací kajuty pro zákazníky.
	21.04. Na plovoucím zařízení služeb musí být vymezeny prostory pro cestující osoby s omezenou pohyblivostí. Na plovoucím zařízení služeb musí být prostory pro zákazníky upraveny pro používání osobami s omezenou pohyblivostí.
	21.05. Je-li uplatňování ustanovení 16.07.5, která berou v úvahu zvláštní potřeby osob s omezenou pohyblivostí, v praxi obtížné nebo spojeno s nepřiměřenými náklady, nemusí být požadováno splnění těchto požadavků. Tyto odchylky se zapíší do osvědčení plavidla.
	21.06. U plovoucího zařízení služeb pro nejvýše 50 cestujících nebo zákazníků světlá výška průchodů podle čl. 16.03.3. a čl. 16.05.2. snížena až o 5 %. V případě odchylky musí být dotyčné části barevně označeny.
	21.07. Kromě přenosných hasicích přístrojů podle čl. 10.03. musí být na plovoucím zařízení služeb k dispozici nejméně tyto přenosné hasicí přístroje:
	21.08. Plovoucí zařízení služeb zkonstruované a provozované pro ubytovací účely s délkou větší než 45 m musí být opatřeno soustavou hydrantů skládající se nejméně z jednoho požárního čerpadla a jednoho požárního vedení s dostatečným počtem hydrantů s trvale připojenými požárními hadicemi dlouhými nejméně 20 m a opatřenými tryskou, kterou lze vytvořit vodní mlhu i proud vody, a uzavíracím zařízením.
	21.09. Odchylně od čl. 2.03.4 plovoucí zařízení služeb, jehož délka nepřesahuje 45 m a je určeno pro počet zákazníků, který nejvýše odpovídá délce plavidla v metrech, může mít v prostoru pro zákazníků ručně ovládané přepážkové dveře bez dálkového ovládání, pokud:
	21.10. Na plovoucím zařízení služeb podle čl. 16.06 může odchylně od čl. 16.06.3 vést kuchyní jedna úniková cesta, pokud existuje druhá úniková cesta.

	KAP. 22 ODCHYLKY PRO PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍ
	22.01. Pro plovoucí zařízení pracovní neplatí ustanovení čl. 10.03., 10.04. a 10.05., pokud na plovoucím zařízení pracovním nejsou motorové prostory, strojovny a kotelny.
	22.02. Odchylně od čl. 15.01.2, písmeno c, u plovoucího zařízení pracovního nesmí úhel náklonu mom překročit 10.
	22.03. Na plovoucím zařízení pracovním není nutné prokazovat stabilitu v poškozeném stavu.
	22.04. Plovoucí zařízení pracovní může být používáno ke stanovenému účelu na určité části vodní cesty s případnými omezeními, které plavební úřad zapíše do osvědčení plavidla.
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