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Príkazové signálne znaèky

Obmedzujúce signálne znaèky

Znak hloubka je omezena 
stanoví omezení hloubky. 
Pokud je uvedeno èíslo, 
stanoví hloubku v metrech.

Znak výška je omezena 
stanoví omezení prùjezdní 
výšky. Pokud je uvedeno èíslo, 
stanoví výšku od vodní hladiny 
v metrech.

Znak šíøka profilu nebo 
dráhy je omezena stanoví 
omezení plavebního profilu 
nebo plavební dráhy. Pokud je 
uvedeno èíslo, stanoví šíøku v 
metrech.

Znak jiné omezení stanoví 
omezení v plavbì, s nímž je 
nutno se seznámit. Informujte 
se!

Znak vzdálenost plavební 
dráhy stanoví její vzdálenost v 
metrech od pravého nebo 
levého bøehu.

Zákazové signálne znaèky

Zákaz proplutí (tabule, 
jedno nebo dvì èervená 
svìtla vedle sebe, èervená 
vlajka) zakazuje plavbu za 
návìstidlo.

Zákaz proplutí (dvì tabule 
nebo dvì èervená svìtla nebo 
dvì èervené vlajky pod sebou) 
upozoròuje na zákaz proplutí 
na delší dobu.

Zákaz pøedjíždìní zakazuje 
pøedjíždìní všem plavidlùm.

Zákaz vzájemného 
pøedjíždìní sestav zakazuje 
pøedjíždìní jsou-li obì plavidla 
(pøedjíždìjící i pøedjíždìné) 
považována za sestavy.

Zákaz potkávání i 
pøedjíždìní zakazuje obì tyto 
akce všem plavidlùm.

Zákaz stání zakazuje stání na 
kotvì nebo vyvazování u bøehu 
plavidlùm v šíøce (v metrech) 
vyznaèené na signálním znaku 
- poèítáno od znaku.

Zákaz kotvení zakazuje 
kotvení, vleèení kotev, lan a 
øetìzù.

Zákaz vyvazování zakazuje 
vyvazování ke bøehu.

Zákaz stání zakazuje plavidlùm 
stání na kotvì nebo vyvazování u 
bøehu.

Zákaz provádìt obrat

Zákaz vytváøet vlnobití nebo 
sání naøizuje plavidlùm upravit 
rychlost plavby tak, aby 
nevznikalo vlnobití nebo sání, 
které by mohlo zpùsobit škodu 
na stojících nebo plujících 
plavidlech, zaøízeních a 
stavbách na vodní cestì.

Zákaz plavby mimo 
vyznaèený prostor se 
používá pro oznaèení 
mostního nebo jezového pole 
urèeného pro prùjezd 
plavidel.

Pøipravit se k plavbì (jedna 
ze tøí uvedených kombinací 
svìtel) zakazuje zatím další 
plavbu, ale souèasnì naøizuje 
k další plavbì se pøipravit. 

Zákaz plavby plavidel 
s vlastním pohonem

Zákaz plavby všech 
sportovních a rekreèních 
plavidel

Zákaz vodního lyžování

Zákaz plavby plachetnic

Zákaz plavby plavidel, 
která nejsou 
plachetnicemi a ani nemají 
vlastní pohon

Zákaz plavby plovákù 
s plachtou (windsurfù)

Zákaz plavby malých 
plavidel dosahujících 
vysoké rychlosti

Zákaz spouštìní plavidel 
na vodu

Pøíkaz dát 
zvukový signál

Pøíkaz zachovávat zvláštní pozornost se 
používá jako pøedsignální znak tam, kde to 
rozhledové pomìry na jiný signální znak 
vyžadují.

Povinnost dát pøednost v plavbì pøikazuje 
povinnost pøesvìdèit se pøed vplutím na hlavní 
vodní cestu, zda tento manévr nepøinutí 
plavidla na hlavní vodní cestì zmìnit smìr 
nebo rychlost plavby.

Pøíkaz plout 
ve smìru 
stanoveném 
šipkou

Pøíkaz plout ke stranì 
plavební dráhy pøikazuje 
plout ke stranì, která ke 
po levém boku.

Pøíkaz plout ke stranì 
plavební dráhy 
pøikazuje plout ke 
stranì, která ke po 

Pøíkaz pøidržovat se strany 
plavební dráhy pøikazuje držet 
se strany, která ke po levém 
boku.

Pøíkaz pøidržovat se 
strany plavební dráhy 
pøikazuje držet se strany, 
která ke po pravém boku.

Pøíkaz pøeplout na 
stranu plavební dráhy 
pøikazuje pøeplout na 
stranu, která ke po levém 
boku.

Pøíkaz pøeplout na stranu 
plavební dráhy pøikazuje 
pøeplout na stranu, která ke 
po pravém boku.

Pøíkaz zùstat stát v pøípadech stanovených 
plavebním øádem se používají pro øízení 
provozu pod pohyblivými mosty a v plavebních 
komorách. Ještì pøed touto tabulí musí zastavit 
všechna plavidla, která nechtìjí nebo nemohou 
krytým místem (mostem, komorou) proplout.

Pøíkaz nepøekraèovat 
stanovenou rychlost 
pøikazuje plout nejvýše 
rychlostí uvedenou na 
signálním znaku v km/h.

Povinnost dát pøednost v plavbì 
pøikazuje povinnost pøesvìdèit se pøed 
vplutím na hlavní vodní cestu nebo pøed 
jejím køížením, zda tento manévr 
nepøinutí plavidla na hlavní vodní cestì 
zmìnit smìr nebo rychlost plavby.

Povinnost dát pøednost v plavbì 
pøikazuje povinnost pøesvìdèit se pøed 
vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento 
manévr nepøinutí plavidla na hlavní 
vodní cestì zmìnit smìr nebo rychlost 
plavby.

Povinnost dát pøednost v plavbì 
pøikazuje povinnost pøesvìdèit se pøed 
vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento 
manévr nepøinutí plavidla na hlavní vodní 
cestì zmìnit smìr nebo rychlost plavby.

Povinnost pøizpùsobit smìr 
a rychlost plavby (dvì žlutá 
blikavá svìtla pod sebou) 
naøizuje plavidlùm na hlavní 
vodní cestì pøizpùsobit smìr a 
rychlost plavby, pokud to bude 
nutné, tak, aby umožnili výjezd 
plavidlùm opouštìjícím pøístav 
nebo vedlejší vodní cestu. 
Plvidla na vedlejší vodní cestì, 
jež hodlají tohoto ptavidla 
využít, musí pøed zapoèetím 
manévru dát jeden z 
následujících zvukových 
signálù. (- - -) pro køížení, (- - - 
.) pro zaboèení vpravo, (- - - . 
.) pro zaboèení vlevo.

Pøíkaz uvést 
do provozu 
radiostanici

Pøíkaz uvést do provozu 
radiostanici na 
vyznaèeném kanále.


