
Provozní řád půjčovny lodí
Půjčovna je umístěna na plavební komoře Huštěnovice, na vodní cestě Morava, plavební kanál Otrokovice 
Rohatec

Půjčovna lodí je otevřena od  1.5. do 31.9.

V pracovní dny od 8 hod. do 18 hod.

V sobotu a svátek od 8 hod. do 20 hod.

Pokyny pro návštěvníky

1. Plavidla a jiné sportovní potřeby k plavbě se zapůjčují jen za příznivého počasí. Po předložení 
občanského průkazu a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením 
„Provozního řádu“ a „Pravidly plavebního provozu“.

2.  Vypůjčené plavidlo nebo sportovní potřeby je návštěvník povinen vrátit po skončení smluvní výpůjční 
doby, nejpozději však do ukončení provozu. Při opožděném vrácení vypůjčených předmětů je povinen 
návštěvník doplatit příslušnou částku nájemného, která je stanovena hodinovou sazbou dle ceníku služeb.

3. Návštěvník půjčovny loděk se ve vlastním zájmu musí pohybovat na mokrých, hladkých palubách 
s maximální opatrností, vyvarovat se uklouznutí a úrazů. Provozovatel půjčovny nenese žádnou 
zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí sám vlastní nepozorností.

4. Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny loděk a vypůjčených sportovních potřeb. Škody nebo 
ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku provozovatele nebo jiných návštěvníků a uživatelů 
vodní plochy je povinen uhradit.

7. Uživatel nebo-li vůdce plavidla za vypůjčené plavidlo odpovídá a současně i za osoby a rozmístění na 
plavidle. Na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle.

8. Posádka je povinná se seznámit s uloženými záchrannými vestami, které jsou součásti výbavy lodi

9. Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo vylézat 
z vody na ně, potápět je nebo je na břeh vytahovat, pokud nejsou k tomu účelu zvlášť uzpůsobena.

 10. S půjčenými plavidly nesmí být rušen ostatní provoz na vodní ploše, zejména provoz lodí osobní 
dopravy. To znamená, že se malá plavidla nesmí přibližovat k velkým plavidlům na vzdálenost menší jak 
30m nebo křižovat plavební dráhu velkých plavidel ve vzdálenosti do 200m.



11. Je zakázáno vyplouvat do zakázaných prostor vodní plochy, vyjmenovaných provozním řádem vodního 
díla, dále do prostoru označených „zákazem vplutí“, tj. žlutými bójemi nebo výstražnými tabulemi 
označující koupaliště, bezpečnostní pásma u přehradní hráze, hygienická pásma, úseky odběrů vody, 
přístaviště, obratiště a plavební dráhy velkých plavidel osobní přepravy. V případech, kdy plavidlo míjí 
koupající se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v dostatečné bezpečné vzdálenosti a pokud 
možno tak, aby koupající se zůstal mezi plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním 
pohonem je bezpečná vzdálenost 10m a pro malé plavidlo bez pohonu je bezpečná vzdálenost 3m.

12. Není dovoleno se přibližovat a vyvazovat se s malými plavidly k hydrotechnickým zařízením, plavebním 
znakům, bójím, tyto poškozovat nebo ničit. V čase pořádání podniků na vodě (závodů) je všem plavidlům 
zakázáno vplouvat do vytyčené-vyznačené plavební dráhy nebo jinak rušit průběh závodu.

13. Není dovoleno používat přístaviště provozovny loděk k opalování, skokům do vody a chytání ryb.

14. Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházejících se 
v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla poskytnou okamžitou pomoc v mezích vlastních 
prostředků a schopností.

15. Vůdce malého plavidla (vypůjčovatel) na zapůjčené loďce zodpovídá za bezpečný průběh plavby i 
v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace a tuto je povinen včas zhodnotit. Pokud by plavba nebyla 
dále bezpečná, musí se vrátit do půjčovny nebo přistát na chráněném místě. O ukrytí loďky podá, pokud 
možno, neprodleně zprávy do půjčovny.

16. Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny loděk, odhazování odpadků, vylévání 
škodlivých tekutin, praní prádla apod.

17. Prodlévání návštěvníků na nástupním mole v mimopracovní době, a neoprávněné vstupvání na 
zakotvená plavidla zakotvená v půjčovně bez vědomí odpovědných osob, je nepřípustné.

18. Z půjčovny loděk bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který se chová vůči 
obsluze půjčovny ale i ostatním návštěvníkům nepřístojně, ruší pořádek a dopouští se přestupků.

19. Každé plavidlo musí být vybaveno předepsanou výstrojí. Výbava je v souladu s vyhl. č. 334/2015 Sb., 
zejména záchranné vesty, kruhy, vázací lana, hasicí přístroje, odrazníky, kotvy, lékárnička.

20. Za zhoršené viditelnosti, v noci, v mlze, v bouři a prudkém dešti, při vysokých a nízkých kótách hladiny a
v období říjen až duben každého roku je provoz půjčovny zakázán.

21. Zákazníci svým podpisem potvrdí, že byli seznámeni s provozním řádem

22. Zákazníci svým podpisem potvrdí, že byli seznámeni s uložením a významem výbavy nutné pro provoz

Lodi, jako jsou pádlo, hák, vylévačka, vázací lana, podle seznamu v předávacím protokolu.

23. Zákazník je povinen zanechat v půjčovně platné telefonní číslo pro případ nepředvídaných změn stavu 
vody. Které jsou sledovány na jezu Kroměříž a Strážnice.



24. Při zvýšení stavu vody je uživatel povinen na výzvu půjčovny okamžitě zakotvit v nejbližším přístavišti, 
ihned odplout do kanálového úseku, popřípadě vyčkat do příjezdu pracovníka půjčovny, vždy podle 
konkrétní situace. Provozovatel průběžně sleduje vodní stav na vodní cestě a v případě stavů ohrožujících 
plavbu dle vyhl č. 67/2015 §5 informuje zákazníky o této situaci.

Důležitá telefonní čísla, která musí být zveřejněna na půjčovně:

155            - Lékařská pohotovost (služba)
158            - Policie
150            - Hasiči
777 727 981  - Odpovědný pracovník provozovatele
581 250 911 - Státní plavební správa – pobočka Přerov
606 814 538 – Povodí Moravy, splavnost
723 328 655 – Servis motorů

              412 557 425 - Říční informační služby, hlášení plavebních nehod

Základní pravidla plavebního provozu,
vztahující se k vedení malých plavidel v rámci půjčovny

a.i.1.a.i.1. Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při
provozu na vodní  cestě  vedeno osobou,  která  je  k  tomu způsobilá  a  nazývá se vůdce  plavidla.  Vůdce
plavidla ani jiná osoba, která se podílí  na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.)
nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek. 

a.i.1.a.i.2. Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé
plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m2 a jeho hmotnost
1000 kg včetně povoleného zatížení.



a.i.1.a.i.3. Osoba, která dosáhla věku 15 let, může bez průkazu způsobilosti vést na
všech vodních cestách malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li
jeho celková hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

a.i.1.a.i.4. Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé
plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální
rychlosti  15  km/hod  na  vodní  cestě  dopravně  významné  využívané  0.  třídy,  vodní  cestě  účelové  nebo
nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.

a.i.1.a.i.5. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem
plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro
jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.

Výtah  pravidel  plavebního provozu,  potřebných pro bezpečné  vedení  malých plavidel  v  rámci
půjčoven

Vůdce  malého plavidla  musí  zachovávat  přiměřenou opatrnost  a  chovat  se  tak,  aby nedošlo  k
ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody
na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění
vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:

- musí  zajistit,  aby  obsazení  plavidla  cestujícími  nebo  zatížení  plavidla  nákladem  a  jeho
rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu,

- je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní
cestě a světelnými a zvukovými signály,

- nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k
vyvazování plavidla,

- nesmí vyvazovat  plavidlo  ani  za  stromy, zábradlí,  sloupy,  pilíře,  patníky,  žebříky,  svodidla
apod., 

- je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a
další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby,

- je  povinen  plavbu  včas  přerušit,  pokud by  s  ohledem k místním podmínkám další  plavba
nebyla již bezpečnou,

- je  povinen  uposlechnout  pokynů  provozovatele  půjčovny,  které  mu  dá  před  dosažením
nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již
nebyla bezpečná.

Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další
pravidla, zejména:

- pokud  míjí  malé  plavidlo  s vlastním  strojním  pohonem  koupajícího  se,  obepluje  ho  ve
vzdálenosti  alespoň  10  m a  pokud  možno  tak,  aby  koupající  se  zůstal  mezi  malým  plavidlem  a
nejbližším břehem,

-  nesmí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než 200 m,

- musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani
rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala, 

- malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům,

- malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemně potkávají levými boky, 

- malé  plavidlo  se  proplavuje  plavební  komorou  v  menší  skupině,  nebo  samostatně,  není-li
předpoklad, že do jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně, 



- proplavuje-li se malé plavidla plavební komorou společně s plavidly, která nejsou malými, smí
vplout do plavební komory až po těchto plavidlech,

- po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí  musí být vůdce
plavidla na plavidle a zajišťovat povolování a zkracování vyvazovacích lan, aby plavidla nenarážela
do zdí, vrat nebo do jiných plavidel a aby nebylo narušeno plynulé proplavení, 

- v obvodu plavební komory je povinen řídit se pokyny obsluhy plavební komory, 

-  je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měl účast. Plavební
nehoda  se  oznamuje  telefonicky  středisku  Říčních  informačních  služeb,  které  provozuje  Státní
plavební správa:

- Říční informační služby, tel.: 412557425





Nejpoužívanější signály plavidel


