Stručný popis
plavidla

Výstroj

Signalizace

Všechna plavidla

Záchranné prostředky
-

-

Plavidlo s výtlakem nad 500 kg
-

-

vhodný prostředek pro odstranění
vniklé vody
prostředky pro bezpečné vyvázání
nebo kotvení plavidla odpovídající
jeho výtlaku

-

-

-

zařízení pro
podávání
zvukových signálů
a funkční návěstní
svítilny – alespoň
trubka nebo zvon

dostatečný počet odrazníků
a lodní háček (ne plavidlo poháněné
pouze lidskou silou)
plavidlo s vlastním pohonem –
příslušenství a nářadí pro drobné
opravy
plachetnice – nářadí pro opravu
takeláže
kat. „A“ a „B“ radarový odražeč a
radiostanice nebo místo pro její
instalaci

záchranné vesty v počtu
odpovídajícím aktuálnímu počtu osob
na palubě
záchranné vesty v počtu
odpovídajícím maximálnímu obsazení
plavidla u plavidel určených k dopravě osob pro cizí potřebu

-

-

lékárnička s vybavením
odpovídajícím minimálně
autolékárničce pro osobní
automobily a instrukcemi k záchraně
nebo oživování osob na plavidle

Plavidlo s výtlakem
nad 1000 kg

Plavidlo s délkou
6 m a více

-

Poznámka

-

-

zařízení pro
podávání
zvukových signálů
a funkční návěstní
svítilny

-

vyhledávací
svítilna
plachetnice
s pomocným
motorem má
černý kužel

-

-

-

-

minimálně jeden záchranný kruh nebo podkova s plovoucím lanem o délce
min. 16 m (kat. „D“) nebo 30 m (kat.
„A“, „B“ a „C“)
pro kat. „A“, „B“ a „C“ alespoň jeden
kruh s plovoucím samozápalným
světlem
nevztahuje se na plavidla bez
vlastního pohonu
plavidla kategorie „A“ a „B“ jedno
nebo více míst pro uložení
záchranného voru s obsaditelností
odpovídající maximální obsaditelnosti
plavidla

vesty nejsou nutné na plavidle
provedeném jako nepotopitelné
nebo na plavidle poháněném
pouze lidskou silou
minimální vztlak vesty:
• 150 N kat. „A“ a „B“
• 100 N kat, „C“
• 50 N kat. „D“ a vodní skútr
vodní skútr nebo jiné plavidlo,
jehož trup je tvořen vodotěsně
uzavřeným plovákem, nemusí být
vybaveno prostředkem pro
odstranění vody.
plavidla vybavená drenážní
soustavou nemusí mít vědro
s lanem
zvuková signalizace jen při šířce
více než 1,2 m

při délce nad 12 m minimálně 2
kruhy nebo podkovy

