SOUHRN INFORMACÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROPLOUVÁNÍ
POHYBLIVÝMI MOSTY (HOŘÍNSKO-VRAŇANSKÝ KANÁL)
• proplouvání pohyblivým mostem je řízeno signálními znaky, případně pokyny obsluhy
• objednání zdvihu mostu na konkrétní čas je nutné uskutečnit
prostřednictvím RIS do 14:30 hod. předchozího dne
• pravidla a pokyny k proplouvání pohyblivými mosty:
https://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pohyblive-mosty-na-vltave
• úmysl proplout pod pohyblivým mostem vyrozumí vůdce plavidla jeho
obsluhu pomocí rádiové stanice
• v blízkosti pohyblivého mostu plavidlo sníží rychlost
• v blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění možné jen na zvláštní
pokyn obsluhy mostu
• aktuální podjezdná výška pohyblivých mostů je vždy uvedena
na signálním znaku C.2 s proměnlivou hodnotou

C.2

Proplouvání pohyblivými mosty se řídí následujícími signálními znaky:
a) jedno červené světlo – nelze proplout,

b) jedno červené a jedno zelené světlo – nelze proplout,
ale most se otevírá a plavidla se mají připravit k proplutí,

c) jedno zelené světlo – lze proplouvat,

d) dvě červená světla – otevírání mostu pro plavbu
je přerušeno,
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e) žluté světlo umístěné na mostě ve spojení se signalizací uvedenou
pod písmeny a) a d) - nelze proplout s výjimkou nízkých plavidel, která proplují
pod spuštěným mostem; mohou proplouvat v obou směrech, nebo

+

nebo

f) dvě žlutá světla umístěná na mostě ve spojení se signalizací uvedenou
pod písmeny a) a d) – nelze proplout s výjimkou nízkých plavidel, která proplují
pod spuštěným mostem; v protisměru nelze proplouvat.

+

nebo

Signalizace pro proplouvání úžinou:
• žádné světlo nesvítí - platí přednost plavidla plujícího po proudu,

• zelené světlo - lze proplouvat úžinou,

• jedno nebo dvě červená světla
- proplouvání je zakázáno.

nebo

Obsluha PK Hořín
VHF kanál 9
+420 315 622 267
+420 602 778 751

Zpracovala Státní plavební správa ve spolupráci s Povodím
Vltavy, státní podnik a Ředitelstvím vodních cest ČR v roce
2022 jako pomůcku pro vůdce plavidel při proplouvání
Hořínsko-Vraňanským plavebním kanálem. Dokument
vychází z pravidel definovaných Vyhláškou č. 67/2015 Sb.,
o pravidlech plavebního provozu.

2022 STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

Středisko RIS
VHF kanál 80
+420 840 111 254
ris@lavdis.cz

plavebniurad.cz
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