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IV.  
 

Platné znění části vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním 
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 
[…] 
 

§ 2 
 
 (1) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části odstavci 1 
písm. a) zákona je vodní cestou IV. třídy v úseku Kunětice - Mělník a vodní cestou Va. třídy v 
úseku Mělník - státní hranice se Spolkovou republikou Německo. 
  
 (2) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části odstavci 1 
písm. b) bodu 1 zákona je vodní cestou IV. třídy. 
  
 (3) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části odstavci 1 
písm. b) bodu 2 zákona je vodní cestou I. třídy. 
  
 (4) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části odstavci 1 
písm. c) zákona je vodní cestou 0. třídy. 
 

§ 3 
Vodní cesty účelové 

 
 Za vodní cesty účelové se považují 
a) vodní tok Labe od říčního km 1012,58 (Jaroměř) po říční km 987,80 (Opatovice), 
 
vodní tok Vltavy od říčního km 241,40 (České Budějovice, Litvínovický potok) po říční km 
239,6 (České Budějovice, Jiráskův jez) včetně slepého ramene Vltavy, 
 
vodní tok Malše od říčního km 1,757 (České Budějovice, odběr vody pro teplárnu) po říční km 
0,00 (České Budějovice, po ústí do vodního toku Vltavy), 
 
vodní tok Chrudimky od říčního km 0,596 (silniční most - Pardubice) po říční km 0,00 
(ústí do vodního toku Labe), 
 
vodní tok Cidliny od říčního km 2,113 (železniční most - Libice nad Cidlinou) po říční km 
0,00 (ústí do vodního toku Labe), 
 
 
vodní tok Lužnice od říčního km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí)Lužnice od říčního km 4,20 
(silniční most - Koloděje nad Lužnicí) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Vltavy), 
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vodní tok Otavy od říčního km 18,30 (Kavkovna) po říční km 0,00 (Zvíkov, ústí do vodního 
toku Vltavy), 
 
vodní tok Sázavy od říčního km 2,50 (Pikovice) po říční km 0,00 (Davle, ústí do vodního toku 
Vltavy), 
 
vodní tok Zámecká Dyje od říčního km 12,50 (odbočení z Dyje) po soutok s vodním tokem 
Dyje, včetně Staré Dyje, 
 
přehradní nádrž Baška, 
 
přehradní nádrž Brněnská (Kníničky), 
 
přehradní nádrž Dalešice, 
 
přehradní nádrž Stráž pod Ralskem, 
 
přehradní nádrž Hracholusky, 
 
přehradní nádrž Jesenice, 
 
přehradní nádrž Lipno, 
 
přehradní nádrž Nechranice, 
 
přehradní nádrž Nové Mlýny I, 
 
přehradní nádrž Nové Mlýny III, 
 
přehradní nádrž Olešná, 
 
přehradní nádrž Pastviny, 
 
přehradní nádrž Plumlov, 
 
přehradní nádrž Rozkoš, 
 
přehradní nádrž Seč, 
 
přehradní nádrž Skalka, 
 
přehradní nádrž Slezská Harta, 
 
přehradní nádrž Těrlicko, 
 
přehradní nádrž Vranov, 
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přehradní nádrž Žermanice, 
 
Máchovo jezero, 
 
vodní plocha Barbora, 
 
vodní plocha Matylda (Most), 
 
vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník), 
 
vodní plocha Velké Žernoseky, 
 
rybník Bezdrev, 
 
rybník Oleksovice, 
 
rybník Svět, 
 
rybník Velké Dářko, 
 
b) těžební jezera štěrkopísku s těžbou prováděnou plovoucími stroji. 
 
[…] 
 

§ 5 
Plavební dráha 

 
 (1) Rozměry vyznačené části vodního toku s udržovanými vyznačenými parametry, 
nebo vodního toku vymezeného jeho břehy s přihlédnutím ke sklonu jejich svahů (dále jen 
„plavební dráha“) jsou 
  
a) nejmenší šířka přímé plavební dráhy v hloubce odpovídající ponoru návrhového plavidla 
1. v řece 
pro klasifikační tř. 0. ........................................................................................................... 14 m, 
pro klasifikační tř. I. ............................................................................................................ 20 m, 
pro klasifikační tř. IV., Va., Vb. .......................................................................................... 50 m, 
 
2. v plavebním kanálu 
pro klasifikační tř. 0. ............................................................................................................. 6 m, 
pro klasifikační tř. I. ............................................................................................................ 15 m, 
pro klasifikační tř. IV., Va., Vb. .......................................................................................... 40 m, 
 
b) nejmenší plavební hloubka je tvořena tvořená součtem nejvýše přípustného ponoru plavidla 
a bezpečnostní vzdálenosti dna plavidla nade dnem vodní cesty (dále jen „bezpečnostní 
marže“). U nových a nově upravovaných vodních cest činí nejmenší plavební hloubka 1,20 m 
+ bezpečnostní marže pro vodní cestu klasifikační třídy 0., 2,20 m + bezpečnostní marže pro 
vodní cestu klasifikační třídy I. a 2,80 m + bezpečnostní marže pro vodní cestu klasifikační 
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třídy IV., Va. a Vb. V případě, že nové nebo nově upravené vodní cestě bezprostředně předchází 
po proudu vodního toku vodní cesta s nižším přípustným ponorem plavidla, může u této nové 
nebo nově upravené vodní cesty plavební hloubka dosáhnout hodnoty součtu přípustného 
ponoru plavidla na bezprostředně předcházejícím úseku vodní cesty a bezpečnostní marže; 
stavební konstrukce musí v budoucnu umožnit dosažení plavební hloubky podle příslušné 
klasifikační třídy. Bezpečnostní marže činí 
 
1. v řece 
nejméně 0,30 m, 
u nových a nově upravovaných vodních cest nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., a nejméně 
0,50 m pro klasifikační tř. I., IV., Va., Vb., 
  
2. v plavebním kanálu 
nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., 
nejméně 0,50 m pro klasifikační tř. I., 
nejméně 1,00 m pro klasifikační tř. IV., Va., Vb., 
  
1. v řece 
 
u stávajících vodních cest nejméně 0,30 m, 
u nových a nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků nejméně 0,30 m pro 
klasifikační tř. 0., a nejméně 0,50 m pro klasifikační tř. I., IV., Va., Vb., 
  
2. v plavebním kanálu 
 
u stávajících vodních cest nebo jejich úseků nejméně tolik, kolik činí stávající dosažená 
bezpečnostní marže, 
u nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků nejméně tolik, kolik činí stávající 
dosažená bezpečnostní marže, ne však méně než 0,30 m pro klasifikační tř. 0. a 0,50 m pro 
klasifikační tř. I., IV., Va., Vb., 
u nových vodních cest nebo jejich úseků nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., nejméně 
0,50 m pro klasifikační tř. I. a nejméně 1,00 m pro klasifikační tř. IV., Va., Vb. 
 
c) nejmenší poloměr oblouku plavební dráhy  
pro klasifikační tř. 0.  ........................................................................................................ 280 m, 
pro klasifikační tř. I.  ......................................................................................................... 300 m, 
pro klasifikační tř. IV., Va.  ............................................................................................... 650 m, 
pro klasifikační tř. Vb.  ...................................................................................................... 800 m. 
 
 (2) Plavební dráha se v oblouku rozšiřuje v závislosti na délce návrhové sestavy a 
poloměru oblouku. U nových a nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků se šířka 
plavební dráhy v oblouku vypočítává podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; výpočet šířky 
plavební dráhy podle věty první musí být obsažen v dokumentaci stavby předávané 
plavebnímu úřadu pro účely vydání závazného stanoviska podle zákona. 
 
[…] 
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Společná havárie 

 
(k § 32 odst. 2 zákona) 

 
§ 29 

  
 (1) Podkladem pro výpočet náhrad a příspěvků ve společné havárii jsou hodnoty platné 
v době a v místě skončení plavby, při které ke společné havárii došlo, pokud není dále stanoveno 
jinak. 
  
 (2) Vynaloží-li se místo výdajů, které by náležely do společné havárie, nějaké jiné 
mimořádné výdaje, uhradí se ve společné havárii až do výše částky výdajů, které by náležely 
do společné havárie. 
  

§ 30 
  
 (1) Je-li plavidlo ztraceno, hradí se cena plavidla v nepoškozeném stavu po odečtení 
výdajů za opravu škod, které nenáleží do společné havárie, případně též po odečtení výnosu z 
prodeje zbytků plavidla. Cenu plavidla i výši výdajů na opravy určí soudní znalec. 
  
 (2) Je-li plavidlo poškozeno, hradí se výdaje za opravu. Škodu vyšetří a určí soudní 
znalec. 
  
 (3) Nahrazují-li se při opravě staré věci novými, sníží se úhrada o srážky odpovídající 
rozdílu mezi cenou nových a cenou starých věcí (tzv. srážky "nové za staré"). Srážky činí u 
plavidel, motorů, strojů a kotlů od druhého do pátého roku provozního stáří jednu pětinu, od 
šestého do desátého roku provozního stáří jednu čtvrtinu a od jedenáctého roku provozního stáří 
jednu třetinu, až do jednoho roku provozního stáří se nesráží nic. U kotevních řetězů činí srážka 
jednu šestinu, u vlečných lan jednu čtvrtinu, u kotev se nesráží nic. Z částky náhrady zbývající 
po provedení srážky "nové za staré" se odečte ještě popřípadě zbytková hodnota starých věcí, 
které se nahrazují novými. 
  
 (4) Náhrada za poškození plavidla nemůže být vyšší než částka, která by se měla hradit 
při ztrátě plavidla. 
  

§ 31 
  
 (1) Je-li náklad ztracen, hradí se cena, jakou by měl v nepoškozeném stavu po odečtení 
částky odpovídající škodám, které nenáleží do společné havárie, jakož i po odečtení ušetřeného 
přepravného, cla a jiných výloh. 
  
 (2) Je-li náklad poškozen, hradí se rozdíl mezi cenou ve stavu nepoškozeném a cenou 
ve stavu poškozeném. Byl-li poškozený náklad prodán, uhradí se rozdíl mezi čistou cenou v 
nepoškozeném stavu a čistým výtěžkem z prodeje. 
  

§ 32 
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 (1) Ztráta přepravného se hradí částkou odpovídající hrubému přepravnému po odečtení 
částky, kterou by byl dopravce nucen vynaložit na získání přepravného, kterou však v důsledku 
úkonu společné havárie nevynaložil, jakož i po odečtení čistého výtěžku z přepravy jiného 
nákladu místo nákladu, za nějž bylo přepravné ztraceno. 
  
 (2) Plavidlo, přepravné i náklad přispívají ke společné havárii podle své skutečné 
hodnoty. K hodnotě se připočtou náhrady přiznané plavidlu, přepravnému i nákladu ve společné 
havárii. Od hodnoty přepravného se odečtou výdaje na získání přepravného, které by byl 
dopravce uspořil, kdyby bylo došlo ke ztrátě plavidla v době úkonu společné havárie. 
  

§ 33 
  
 (1) Ve společné havárii se nehradí ztráta ani poškození nákladu úmyslně nehlášeného 
nebo nesprávně hlášeného při podání k přepravě, byl-li však takový náklad zachráněn, přispívá 
ke společné havárii. 
  
 (2) Ztráta nebo poškození nákladu, jehož cena byla při podání k přepravě hlášena nižší 
částkou, se hradí podle ceny hlášené, avšak takové věci přispívají hodnotou skutečnou. 
  
 (3) Zavazadla cestujících a osobní svršky přispívají ke společné havárii jen tehdy, byla-
li na ně vydána přepravní listina nebo poskytne-li se za ně náhrada ve společné havárii. 
  

§ 34 
  
 (1) Stanovení náhrad a rozvrhu příspěvků ve společné havárii (dále jen "dispaš") se 
provede v sídle provozovatele plavidla. 
  
 (2) Provozovatel plavidla je povinen učinit bez odkladu opatření potřebná k vypracování 
dispaše. Odkládá-li splnění této povinnosti, je kterýkoliv účastník oprávněn zařídit vyhotovení 
dispaše. 
  
 (3) Výlohy vyhotovení dispaše se vyúčtují ve společné havárii. […] 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 222/1995 Sb. 
 

Šířka plavební dráhy v oblouku 
 
Rozšíření plavební dráhy v obloucích se provádí na vnitřní straně oblouku, kdy rozšířený 
okraj plavební dráhy je dán ekvidistantní kružnicí o poloměru 𝑹𝑹 − 𝒆𝒆. Ve stísněných 
poměrech je možné provést rozšíření plavební dráhy shodnou hodnotou na vnější i vnitřní 
straně oblouku. Při stanovení velikosti rozšíření 𝒆𝒆 se pro nové a nově upravované vodní 
cesty užívá vztah: 
 

𝒆𝒆 =
𝑳𝑳𝟐𝟐

𝟐𝟐𝑹𝑹
 

 
kdy: 
𝒆𝒆 - výpočtová hodnota rozšíření plavební dráhy  
𝑳𝑳 - délka největšího plavidla či sestavy 
𝑹𝑹 - poloměr vnitřního okraje plavební dráhy 
 
Výsledná šířka plavební dráhy v oblouku pro nové a nově upravované vodní cesty vyjma 
úprav charakteru údržby plavební dráhy dosahuje: 
 

a) Pro vodní cestu na vodním toku volně tekoucím 
𝑩𝑩 = nejmenší šířka přímé plavební dráhy dle § 5 odst. 1 písm. a) bod 1. + 𝒆𝒆 
 

b) Pro vodní cestu s hladinou udržovanou pomocí jezu nebo v plavebním kanálu 
𝑩𝑩 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟐𝟐∆𝟐𝟐ʼ + ∆𝟐𝟐ʼʼ + 𝒆𝒆 , ne však méně než je šířka přímé plavební dráhy dle § 5 odst. 
1 písm. a) 
 
 
kdy: 
𝟐𝟐 – největší šířka plavidla či sestavy 
∆𝟐𝟐ʼ - boční rezerva plavební dráhy, pro klasifikační tř. Va., Vb. nejméně 5,0 m 
∆𝟐𝟐ʼʼ - střední rezerva plavební dráhy, pro klasifikační tř. IV, Va., Vb. nejméně 5,0 m 
 
 
Konstrukce přechodových oblouků  
 
V případě velkého středového úhlu se pomocné tečny 𝒕𝒕𝟏𝟏 a 𝒕𝒕𝟐𝟐, jež protínají normály na 
začátku a konci oblouku v poloviční vzdálenosti mezi nerozšířeným a rozšířeným okrajem 
plavební dráhy, dotýkají ekvidistantní kružnice s poloměrem 𝑹𝑹 − 𝒆𝒆 ve dvou bodech 𝑻𝑻𝟏𝟏 a 
𝑻𝑻𝟐𝟐. V případě malého středového úhlu a body průniku 𝑻𝑻𝟏𝟏 a 𝑻𝑻𝟐𝟐 splynou do jednoho bodu 
𝑻𝑻𝟏𝟏,𝟐𝟐. 
 
Kdy: 
𝑹𝑹𝒑𝒑 - poloměr přechodové kružnice 
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𝒕𝒕𝟏𝟏 , 𝒕𝒕𝟐𝟐 - pomocné tečny, jež protínají normály na začátku a konci oblouku v poloviční 
vzdálenosti mezi nerozšířeným a rozšířeným okrajem plavební dráhy 
𝜶𝜶 - středový úhel oblouku 
𝜷𝜷ʼ - krajní úhly vytvořené tečnami 𝒕𝒕𝟏𝟏 a 𝒕𝒕𝟐𝟐 
 
Konstrukce přechodových oblouků pro velký středový úhel 
 
V případě velkého středového úhlu 𝜶𝜶 je možno určit charakteristiku oblouku 𝜷𝜷ʼ dle 
vztahu: 
 
𝛃𝛃ʼ = 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝑹𝑹𝒊𝒊−𝒆𝒆

𝑹𝑹𝒊𝒊−
𝒆𝒆
𝟐𝟐
     , přičemž platí     𝜶𝜶 = 𝛄𝛄 + 𝟐𝟐𝛃𝛃ʼ 

 
Návrhové prvky přechodových oblouků se spočítají podle vzorců: 
𝒕𝒕ʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐 = (𝑹𝑹𝒊𝒊 − 𝒆𝒆). 𝒕𝒕𝒕𝒕 𝜷𝜷ʼ     , přičemž platí     𝜷𝜷ʼ = 𝛃𝛃ʼʼ 
 

𝒕𝒕ʼʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐 =
𝒆𝒆

𝟐𝟐 𝐚𝐚𝐬𝐬𝐬𝐬𝜷𝜷ʼʼ
 

 
𝒕𝒕𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝒕𝒕ʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐 + 𝒕𝒕ʼʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐        a          𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝒕𝒕𝑹𝑹𝒑𝒑

𝒕𝒕𝒕𝒕𝜷𝜷ʼʼ𝟐𝟐
 

 
Rozšíření plavební dráhy na vnitřní straně oblouku se v tomto případě rozdělí do tří 
úseků. Vnitřní úsek okraje plavební dráhy o středovém úhlu 𝜸𝜸 má tvar ekvidistantní 
kružnice k původnímu oblouku okraje plavební dráhy o poloměru 𝑹𝑹. Krajní úseky okraje 
dráhy budou mít charakter přechodových kružnic o poloměrech 𝑹𝑹𝒑𝒑 svírajících středové 
úhly 𝜷𝜷ʼʼ. Přechodové oblouky spojí původní vnitřní okraj plavební dráhy v přímých 
úsecích na středový oblouk ve tvaru ekvidistanty odsazený od původního okraje o 
hodnotu 𝒆𝒆. 
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Konstrukce přechodových oblouků pro malý středový úhel 
 
V případě malého středového úhlu 𝜶𝜶 vytváří na ekvidistantní kružnici normály vedené 
na začátku a konci oblouku v poloviční vzdálenosti mezi nerozšířeným a rozšířeným 
okrajem dráhy pouze jeden bod. Zde platí: 𝜶𝜶 = 𝒕𝒕 + 𝟐𝟐𝜷𝜷ʼ = 𝟐𝟐𝜷𝜷ʼ 
Návrhové parametry jednoho přechodového oblouku se vypočítají ze vztahů: 
𝒕𝒕ʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐 = (𝑹𝑹𝒊𝒊 − 𝒆𝒆)𝒕𝒕𝒕𝒕 𝜷𝜷ʼ     a     𝑹𝑹� = 𝑹𝑹𝒊𝒊−𝒆𝒆

𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝜷𝜷ʼ
 

Přitom platí: 
𝒆𝒆� = 𝑹𝑹𝒊𝒊 − 𝑹𝑹�     a     𝜷𝜷ʼ = 𝜷𝜷ʼʼ 
𝒕𝒕ʼʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐 = 𝒆𝒆�

𝐚𝐚𝐬𝐬𝐬𝐬𝜷𝜷ʼʼ
     ,     𝒕𝒕𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝒕𝒕ʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐 + 𝒕𝒕ʼʼ𝟏𝟏,𝟐𝟐     a     𝑹𝑹𝒑𝒑 = 𝒕𝒕𝑹𝑹𝒑𝒑

𝒕𝒕𝒕𝒕𝜷𝜷ʼʼ𝟐𝟐
 

 
Rozšíření plavební dráhy na vnitřní straně oblouku se v tomto případě bude skládat z 
jednoho 
přechodového oblouku rozděleného na dva krajní úseky. Přechodový oblouk bude mít 
poloměr 𝑹𝑹𝒑𝒑 a bude opisovat středový úhel 𝟐𝟐𝜷𝜷ʼʼ. Ekvidistantní kružnici vedenou ve 
vzdálenosti 𝒆𝒆 od okraje původní plavební dráhy protne v jediném bodě  𝑻𝑻𝟏𝟏,𝟐𝟐 . 
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Platné znění části vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu 
(pravidla plavebního provozu) 
 
[…] 
 

ČÁST DRUHÁ  
 

POZNÁVACÍ ZNAKY, PONOROVÉ STUPNICE A NÁKLADOVÉ ZNAČKY 
PLAVIDEL  

 
§ 5 

 
Vodní stav ohrožující bezpečnost plavby 

 
 (1) Vodní stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby pro všechna plavidla, je v 
úseku 
 
a) Labe Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 na vodočtu v Přelouči 240 cm a vyšší, 
 
b) Labe Přelouč ř. km 951,20 až Toušeň ř. km 869,14 na vodočtu v Přelouči 280 cm a vyšší, 
 
c) Labe Toušeň ř. km 869,14 až Mělník ř. km 837,38 na vodočtu v Kostelci nad Labem 560 cm 
a vyšší, 
 
d) Labe Obříství ř. km 843,50 až Lovosice ř. km 787, 76 na vodočtu v Mělníku 450 cm a vyšší, 
 
e) Labe Lovosice ř. km 787,76 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 na vodočtu v Ústí nad 
Labem 520 cm a vyšší, 
 
f) Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 na vodočtu v Ústí nad Labem 
540 cm a vyšší, 
 
g) Vltavy České Budějovice-Jiráskův jez ř. km 239,50České Budějovice ř. km 241,40 až 
Hněvkovice ř. km 210,40 při vodním průtoku v profilu vodočtu České Budějovice 100 m3/s a 
vyšším, 
 
h) Vltavy Hněvkovice ř. km 210,40 až soutok s Lužnicí ř. km 202,10 při vodním průtoku v 
profilu vodočtu Hněvkovice 100 m3/s a vyšším, 
 
i) Vltavy od soutoku s Lužnicí ř. km 202,10 až Rejsíkov ř. km 193,00 při vodním průtoku v 
profilu vodočtu Kořensko 150 m3/s a vyšším, 
 
j) Vltavy Kořensko ř. km 200,40 až Rejsíkov ř. km 193,00; současně platí zastavení plavby při 
dosažení hladiny 351,20 m n. m. a vyšší na vodočtu Orlík, 
 
k) Vltavy Slapy-Třebenice ř. km 91,60 až Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 při vodním průtoku 
v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšším, 
 
l) Vltavy přes plavební komoru Praha-Modřany při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-
Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším, 
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m) Vltavy Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 při vodním 
průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 800 m3/s a vyšším, 
 
n) Vltavy Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 až Praha-Holešovice ř. km 46,00 při vodním průtoku 
v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšším, 
 
o) Vltavy Praha-Holešovice ř. km 46,00 až Mělník ř. km 0,00 při vodním průtoku v profilu 
vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším, 
 
p) Malše ř. km 1,60 až ř. km 0,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu České Budějovice 
100 m3/s a vyšším, 
 
p)q) Moravy včetně Baťova kanálu Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Uherský Ostroh ř. 
km 133,33 na vodočtu Kroměříž 140238 cm a vyšší a 
 
q)r) Moravy včetně Baťova kanálu Uherský Ostroh ř. km 133,33 až Hodonín ř. km 101,77 na 
vodočtu Strážnice 315 cm a vyšší. 
 
 (2) Vodní stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby sestav plavidel a samostatně 
plujících plavidel delších 85 m, je v úseku Labe Mělník ř. km 837,38 až Lovosice ř. km 787,76 
na vodočtu v Mělníku 410 cm a vyšší. 

 
[…] 

 
§ 8  

 
Poznávací znaky plavidel s výjimkou malých plavidel  

 
 (1) Každé plavidlo s výjimkou malého plavidla nese na lodním tělese nebo na pevně 
osazených štítcích anebo tabulích poznávací znaky, jejichž náležitostmi jsou  
 
a) jméno nebo znak plavidla, vyznačené na obou bocích plavidla poblíž přídě a s výjimkou 
plavidla zkonstruovaného nebo speciálně vybaveného pro plavbu tlačením (dále jen „tlačný 
člun“) i na zádi, nebo název provozovatele nebo jeho obvyklá zkratka, za kterou se v případě 
potřeby uvede pořadové číslo plavidla, anebo rejstříkové číslo a písmenný kód státu, ve kterém 
je domovský přístav nebo místo registrace plavidla, podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,  
 
b) název domovského přístavu nebo místa registrace, vyznačené buď na obou bocích plavidla 
na zádi, nebo poblíž zádě, za kterým následuje písmenný kód státu, ve kterém je domovský 
přístav nebo místo registrace,  
 
c) úřední identifikační číslo, kterým je evropské identifikační číslo neboplavidla, a nebylo-li 
přiděleno, tak rejstříkové číslo,  
 
d) údaj o nosnosti plavidla v tunách uvedený na obou bocích lodního tělesa nebo na pevně 
připevněných tabulkách, jde-li o plavidlo určené pro přepravu nákladu,  
 
e) údaj o nejvýše přípustném počtu cestujících uvedený na dobře viditelném místě, jde-li o 
plavidlo, na němž je povoleno přepravovat více než 12 cestujících (dále jen „osobní loď“).  
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 (2) Poznávací znaky musí být uvedeny dobře čitelnými a nesmazatelnými latinskými 
písmeny. Výška písmen poznávacího znaku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nesmí být menší 
než 20 cm, v ostatních označeních méně než 15 cm; šířka písmen a tloušťka tahu musí být 
úměrná jejich výšce; písmena musí být světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy na 
světlém podkladě.  
 
 (3) Provedení poznávacích znaků uvedené v odstavci 2 nemusí být splněno v případě 
náležitostí poznávacích znaků uvedených v odstavci 1 písm. c) až e).  
 
 (4) Je-li v bočně svázané sestavě nebo v tlačné sestavě některý z nápisů plavidla 
zajišťujícího pohyb sestavy zakryt, vyznačí se na štítku a umístí tak, aby byl dobře viditelný ze 
směrů zakrytých jinými plavidly.  
  

§ 9  
 

Poznávací znaky malých plavidel  
 
 (1) Malé plavidlo evidované v rejstříku malých plavidel nese na lodním tělese poznávací 
znak, jímž je přidělené evidenční označení vyznačené na vnějších stranách obou boků plavidla 
poblíž přídě, provedené dobře čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 
10 cm. Malé plavidlo evidované v rejstříku malých plavidel nese na lodním tělese 
poznávací znak, jímž je evropské identifikační číslo plavidla, a nebylo-li přiděleno, tak 
evidenční označení. Poznávací znak musí být vyznačený na vnějších stranách obou boků 
plavidla poblíž přídě a provedený dobře čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o 
výšce nejméně 10 cm. K provedení poznávacího znaku se použijí písmena světlé barvy na 
tmavém podkladě nebo tmavé barvy na světlém podkladě.  
 
 (2) Malé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla  
 
a) název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku, nebo  
 
b) jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.  
 
 (3) Pro poznávací znaky plovoucího zařízení, které nepodléhá evidenci podle vyhlášky 
o vedení rejstříku malých plavidel a způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích 
zařízení k provozu na vodních cestách, platí ustanovení podle odstavce 2 obdobně.  

 
[…] 

 
§ 40  

 
Signalizace zákazu vstupu  

Signalizace zákazu vstupu nepovolaným osobám 
 

 Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob nebo plavidla omezení vstupu nepovolaných 
osob na plavidlo, použije se znak „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ tak, aby byl dobře 
viditelný na palubě plavidla nebo přístupové lávce. V noci musí být znak „zákaz vstupu“ tento 
znak osvětlený.  
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§ 41  
 

Signalizace zákaz kouření  
Signalizace zákazu kouření a zákazu manipulace s otevřeným ohněm 

 
 Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob na plavidle, ostatních účastníků plavebního 
provozu, plavidla, vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, přístavních zařízení nebo 
životního prostředí zvýšenou ochranu před vznikem požáru, umístí se znak „zákaz kouření“ 
nebo „zákaz manipulace s plamenemotevřeným ohněm“ na plavidle tak, aby byl dobře 
viditelný. V noci musí být tento znak osvětlený.  

 
 

§ 53 
 

Automatický identifikační systém ve vnitrozemské plavbě 
 
 Plavidlo používá automatický identifikační systém lodi k přenosu informací pro 
zajištění bezpečné plavby, odpovídají-li hodnoty v něm zanesené po celou dobu skutečným 
údajům o plavidle. Malé plavidlo používá automatický identifikační systém, je-li vybaveno 
radiotelefonním zařízením umožňujícím spojení mezi plavidly. 
 

[…] 
 
 

§ 72  
 

Přibližování 
 
  

 (1) Plavidla mohou plout vedle sebe, jen je-li k tomu dostatečný prostor a nevytvoří-li 
se tím překážka nebo nebezpečí pro plavbu.  
  
 (2) Nejde-li o předjíždění nebo potkávání, je třeba plout ve vzdálenosti více než 50 m 
od plavidla nebo tlačné nebo bočně svázané sestavy, nese-li více než jedno modré světlo nebo 
více než jeden modrý kužel podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí 
po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2).  
  
 (3) Přibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se na ně nebo plout těsně za 
ním, lze jen s výslovným souhlasem jeho vůdce. To neplatí pro plavidlo plavebního úřadu při 
výkonu státního dozoru, plavidlo Policie České republiky nebo Celní správy České republiky 
při služebních úkonech a plavidlo obecní policie při výkonu její působnosti.  
  
 (4) Vodní lyžař a osoba zabývající se jiným druhem vodních sportů, při němž se 
nepoužívá plavidla, vždy udržuje bezpečnou vzdálenost od plujících plavidel a od plovoucích 
strojů při práci.  
  
 (5) Plavidlo musí udržovat bezpečnou vzdálenost  
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a) alespoň 1 000 m od zádě plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 46,  
  
b) alespoň 50 m od plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 45,  
  
c) za plavidlem, které nese signalizaci uvedenou v § 44. 

 
[…] 

 
§ 84 

 
Přednost při proplavení plavebními komorami 

 
 (1) Odchylně od § 82 odst. 3 má přednost proplavení plavební komorou 
  
a) plavidlo signalizující podle § 36, které se přemísťuje za účelem neodkladné služební 
povinnosti, nebo 
  
b) plavidlo, které nese na přídi červený plamenec uvedený v § 26. 
  
 (2) Přibližuje-li se plavidlo uvedené v odstavci 1 k plavební komoře nebo stojí-li v 
obvodu plavební komory, umožní mu ostatní plavidla snadné proplutí a přednostní proplavení. 
 

§ 85 
 

Doplňující ustanovení o pravidlech provozu v obvodu plavebních komor 
 
 (1) § 82 až 84 platí v celém obvodu plavební komory až k místům, kde končí zařízení k 
vyvazování plavidel pro čekání na proplavení. 
  
 (2) V obvodu plavební komory musí být dále dodržována následující pravidla: 
  
a) plavidlo čekající na vplutí zaujme místo jen v jedné šířce za sebou co nejblíže břehu, aby 
neuzavíralo plavební dráhu, 
 
a) plavidla čekající na vplutí zaujmou místa jen v jedné šířce za sebou co nejblíže břehu, 
aby neuzavírala plavební dráhu, 
  
b) plavidlo po vplutí do plavební komory zaujme takové místo, aby nepřekáželo při vplouvání 
a využití prostoru plavební komory plavidlům, která za ním následují, 
  
c) plavidlo, které následuje plavidlo před ním, ponechá mu čas a možnost, aby se v plavební 
komoře srovnalo a vyvázalo, 
  
d) plavební komora nesmí být použita ke stání plavidla přes noc nebo na delší dobu, to neplatí 
pro plavidla používaná při správě, údržbě, opravě nebo modernizaci vodní cesty mimo 
běžnou provozní dobu plavební komory nebo při zastavení plavebního provozu přes 
plavební komoru, 
  
e) člen posádky plavidla může obsluhovat provozní zařízení plavební komory, jen jedná-li se o 
plavební komoru se samoobslužným proplavováním, 
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f) výstup a nástup cestujících na plavidlo v plavební komoře je možný jen se souhlasem obsluhy 
plavební komory, 
  
g) v obvodu plavební komory je zakázáno provozovat rybolov, 
  
h) je zakázáno používat okovaná bidla a háčky k odstrkování plavidel. 
  
 (3) Aniž je dotčen § 82 odst. 3, proplavují se plavidla ihned po připlutí k plavební 
komoře, není-li předpoklad, že do 30 minut připluje další plavidlo, které by mohlo být 
proplaveno současně nebo v protisměru. S výjimkou vodních cest dopravně významných třídy 
0. a I. může být stanovena doba pro proplavování malých plavidel. 
  
 (4) Přednostně před jinými plavidly, s výjimkou plavidel uvedených v § 84 odst. 1 písm. 
a), se v níže uvedeném pořadí proplavují 
 
a) plavidlo používané při ochraně před povodněmi při nebezpečí povodně, 
 
a) b) osobní loď plující podle jízdního řádu, 
 
b) c) osobní loď s cestujícími na palubě, je-li ohlášena nejméně jednu hodinu před proplavením  
 
c) plavidlo, kterému na základě jeho ohlášení prostřednictvím systému říčních 
informačních služeb, jež bylo učiněno nejméně jednu hodinu před očekávaným časem 
vplutí do plavební komory, obsluha plavební komory oznámila prostřednictvím systému 
říčních informačních služeb požadovaný čas vplutí do plavební komory, jde-li o plavidlo 
1. používané k provozování nákladní nebo osobní vodní dopravy3),  
2. Státní plavební správy,  
3. ozbrojených sil České republiky,  
4. obecní policie,  
5. správce vodního toku,  
6. složek integrovaného záchranného systému, nebo  
7. používané v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných 
staveb na vodních tocích. 
 
 (5) Plavidlo podle odstavce 4 je povinno nejpozději před vplutím do obvodu 
plavební komory užívat signalizaci podle § 26. 
 
 (5)(6) Odstavce 1 až 4 a § 82 až 84 se na proplavování lodními zdvihadly a výtahy 
použijí obdobně. 
 
 
_____________________ 
3) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

[…] 
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4. Zvláštní signalizace 
N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 36: Doplňková signalizace plavidla plavebního úřadu, Policie ČR, obecní policie, Celní správy a plavidlo 
složek integrovaného záchranného systému 

 

 

 

§ 37: Zvláštní signalizace plavidla, které poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům nebo plavidla, které 
vykonává práci na vodní cestě za plavby 

 

 

 

§ 38: Doplňková signalizace pro ochranu před vlnobitím 
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N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 39: Signály v  nouzi 

 

 

 

§ 40: Zákaz vstupu na plavidlo 

 

 

 

§ 41: Zákaz kouření a používání otevřeného ohně 

 

 

 

§ 42: Zákaz bočního stání 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS4GA)



19 

N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 43 odst. 1: Doplňková signalizace plavidla, které má omezenou možnost manévrování 

 

 

 

§ 43 odst. 2: Doplňková signalizace plavidla, které má omezenou možnost manévrování: Proplutí je možné po 
jedné straně 

 

 

 

§ 44 odst. 1: Doplňková signalizace plavidla, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS4GA)
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N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 44 odst. 2: Doplňková signalizace plavidla při rybolovu, s výjimkou plavidel vlekoucí rybářské sítě nebo jiná 
rybolovná zařízení, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla 

 

 

 

§ 45: Doplňková signalizace plavidla zajišťujícího činnost pod vodní hladinou 

 

 

 

§ 46: Doplňková signalizace plavidla použitého při zneškodňování výbušnin 

 

 

 

§ 47: Doplňková signalizace plavidla lodivodské služby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS4GA)
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4. Zvláštní signalizace 
N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 36: Doplňková signalizace plavidla plavebního úřadu, Policie ČR, obecní policie, Celní správy a plavidla 
složek integrovaného záchranného systému 

 

 

 

§ 37: Zvláštní signalizace plavidla, které poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům, nebo plavidla, které 
vykonává práci na vodní cestě za plavby 

 

 

 

§ 38: Doplňková signalizace pro ochranu před vlnobitím 

 

 

 

§ 39: Signály v  nouzi 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS4GA)
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N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 40: Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 

 

 

§ 41: Zákaz kouření 

 

 

 

§ 41: Zákaz manipulace s otevřeným ohněm 

 

 

 

§ 42: Zákaz bočního stání 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS4GA)
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N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 43 odst. 1: Doplňková signalizace plavidla, které má omezenou možnost manévrování 

 

 

 

§ 43 odst. 2: Doplňková signalizace plavidla, které má omezenou možnost manévrování: proplutí je možné po 
jedné straně 

 

 

 

§ 44 odst. 1: Doplňková signalizace plavidla, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS4GA)
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N o č n í   s i g n a l i z a c e  D e n n í   s i g n a l i z a c e 

 

 

 

§ 44 odst. 2: Doplňková signalizace plavidla při rybolovu, s výjimkou plavidel vlekoucích rybářské sítě 
nebo jiná rybolovná zařízení, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od boku 
plavidla 

 

 

 

§ 45: Doplňková signalizace plavidla zajišťujícího činnost pod vodní hladinou 

 

 

 

§ 46: Doplňková signalizace plavidla použitého při zneškodňování výbušnin 

 

 

 

§ 47: Doplňková signalizace plavidla lodivodské služby 
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