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UPOZORNÉNÍ NÁMOŘNÍHO ÚŘADU
OZNAČOVÁNÍ OBLASTI PLAVBY V LODNÍCH DENÍCÍCH,
JACHTAŘSKÝCH KNÍŽKÁCH A VÝPISECH Z NICH
Námořní úřad se čas od času setkává při vyřizování námořních průkazů způsobilosti k vedení plavidel na
moři s chybami v označování rozsahu vykonávaných plaveb, například podle definic oblastí dostupnosti
radiokomunikačních signálů (oblasti A1, A2, A3 a A4 podle Kapitoly IV „Radiokomunikace“, Pravidlo 2,
odstavce 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15, Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři SOLAS), tedy
nikoliv podle nautického rozsahu plavby.
Proto touto cestou upozorňuje Námořní úřad na správné označování nautického rozsahu plavby
v dokladech používaných k prokazování praxe v námořní plavbě.
Podle § 24 vyhlášky č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty
a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty (dále jen „Vyhláška“) se délka praxe v námořní plavbě
při získávání průkazů způsobilosti prokazuje výpisy - kopiemi z lodních deníků nebo jachtařských knížek.
Klíčové při prokazování získání praktických zkušeností s plavbou na moři je zejména oblast, ve které byly
plavby vykonány, protože oblast má přímou souvislost s nároky kladenými na velitele jachty na způsob
navigace, složitost plánování zajištění plavby co se týče zásobování lodi s patřičnou bezpečnostní
rezervou vodou, potravinami, palivem, sledování vývoje a předpovědi počasí s přípravou eventuální
deviace k ukrytí při náhlém zhoršení počasí a pod.
Aby označení bylo srozumitelné a nezpochybnitelné z hlediska výše popsané náročnosti na vedení lodi za
plavby, doporučujeme pro zamezení nedorozumění, aby byla obecně oblast plavby zejména ve výpisech
z lodních a jachtařských dokumentů pro Námořní úřad
označována v souladu s
§ 2 Vyhlášky, vymezujícím technickou způsobilost jachet k rozsahu plavby, jako oblasti:
I, II, III, IV a V,
nebo alespoň v souladu s rozsahy oprávnění velitelů jachet podle § 10, odst. 1 a), b), c) Vyhlášky:
tj. „A“, „B“ nebo „C“.
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