C – velitel pobřežní plavby
Základy námořního práva a pravidel pro zabránění srážkám na moři
1.

 efinujte pojem námořní jachta, vlastník a provozovatel námořní jachty, co to je námořní rejstřík, jaké
D
je označení námořní jachty?

2.

J aké jsou povinné doklady na námořní jachtě, jaké údaje se uvádějí v seznamu posádky, co víte o
odstraňování odpadků z jachet na moři?

3.  

J aké jsou doklady nutné k vplutí a vyplutí z přístavu v mezinárodní plavbě? Kdo vás může kontrolovat
v pobřežních vodách a jaký druh kontroly může na jachtě provést?

4.

Co víte o udělení pomoci v nouzi, jaké jsou právní následky udělení takové pomoci?

5.

J ak budete postupovat, jestliže během přistávání poškodíte jinou jachtu, jaký bude postup při srážce
s jiným plavidlem za plavby?

6.

Na jakých vodách platí Pravidla COLREG 72 a mohou mít platnost i na vnitrozemských vodách?

7.

 dy je možné během plavby odstoupit od Pravidel COLREG 72 a co znamená u lodě výraz „za
K
plavby“?

8.

Definujte „loď provádějící lov ryb“ a výraz „neovladatelné plavidlo“.

9.

 ysvětlete pojem „plachetnice“ a kdy je loď plující pod plachtami považována za „loď se strojním
V
pohonem“. Jaký denní znak musí takové plavidlo vyvěsit?

10.

Vysvětlete výraz “plavidlo s omezenou manévrovací schopností“ a uveďte příklady.

11.

Co znamenají pojmy „ve vzájemném dohledu“ a „snížená dohlednost“?

12.

 ysvětlete pojmy „nepřetržité pozorování“ a „bezpečná rychlost“. Co berete v úvahu při stanovení za
V
plavby bezpečné rychlosti?

13.  

Jak poznáte, že existuje nebezpečí srážky?  Nakreslete skicu.

14.

 o si představujete pod pojmem „úzká plavební dráha“? Jaká hlavní pravidla platí pro plavbu v úzké
C
plavební dráze?

15.

Jaká základní pravidla platí pro plavbu v systému rozdělené plavby a v pobřežní plavební zóně?

16.

Vysvětlete zásady vzájemného vyhýbání plachetnic.

17.

Kterým plavidlům musí uvolnit cestu plachetnice?

18.

Nakreslete sektor, ve kterém budete považování za loď předjíždějící. Jaká zásada platí u předjíždění?

19.

 ysvětlete, co musí učinit dvě lodě se strojním pohonem, přibližují-li se k sobě v opačném nebo
V
přibližně opačném kurzu tak, že vzniká nebezpečí srážky. Jaká zásada platí, jestliže se křižují kurzy
dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky?

20.

Před jakými plavidly má přednost loď omezovaná svým ponorem?

21.

Jaké zásady se budete držet za plavby v podmínkách snížené viditelnosti?
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22.

J akým zařízením k podávání zvukových signálů musí být vybaveno plavidlo dlouhé 13 metrů a 23
metrů?

23.

J akým zvukovým signálem oznámí loď se strojním pohonem za plavby změnu kurzu vpravo, změnu
kurzu vlevo a zařazení zpětného chodu?

24.

J akými zvukovým nebo světelným signálem můžete oznámit své pochybnosti, jestliže nemůžete
pochopit záměry nebo činnost přibližující se lodi,

25.

J aký zvukový signál musí při snížené viditelnosti podávat loď se strojním pohonem pohybující se
vzhledem k vodě?

26.

J aký zvukový signál musí při snížené dohlednosti podávat loď se strojním pohonem, která je zastavená
a nepohybuje se vzhledem k vodě?

27.

J aká plavidla podávají při snížené viditelnosti jeden prodloužený tón, po kterém následují dva krátké
tóny?

28.

Jaký zvukový signál podává při snížené viditelnosti vlečná loď a vlečená loď, má-li posádku?

29.

Jaký zvukový signál musí při snížené viditelnosti podávat zakotvené plavidlo kratší než 100 metrů,

30.

Jaké nouzové signály znáte?

31.

J aký znak musí vystavovat loď provádějící lov vlečením sítě a loď provádějící lov jinak než vlečnou
sítí?

32.

Jaký znak musí vystavovat neovladatelná loď a loď omezovaná svým ponorem?

33.

J aký znak musí vystavovat loď s omezenou manévrovací schopností a plavidlo provádějící odminovací
práce?

34.

J aký znak musí vystavovat loď provádějící bagrovací nebo podmořské práce, mající omezenou
manévrovací schopnost a existuje-li v její blízkosti plavební překážka?

35.

Jaký znak musí vystavovat loď na kotvě a loď nasedlá na dno?
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