
PŘÍRUČKA UŽIVATELE MALÉHO PLAVIDLA 

 

Městská půjčovna lodí  Bohumín disponuje cekem 19 malými plavidly: 

4 ks plastová kánoe Tydra  
5 ks plastová kánoe Vydra  
2 ks plastová kánoe Viking  
4 ks nafukovací kánoe Baraka 
4 ks raft Colorado 
 
 
1. Základní údaje o plavidlech a jejich obsluze 
 
Plastová kánoe Tydra  
Klasická, snadno ovladatelná otevřená plastová 
kánoe pro dvě osoby s dřevěnými sedadly. Loď je 
určena pro širokou vodáckou veřejnost, je vhodná 
ke sjíždění všech vodáckých terénů, včetně jezů. 
Loď je ovládaná pomocí pádel. 
Rozměry:  4560x800 mm 
Váha:      39 kg 
Nosnost: 300 kg    
   
 
 

Plastová kánoe Vydra 
Plastová kánoe pro dvě osoby. Loď je určena pro 
rodinnou a sportovní vodní turistiku. Je vhodná ke 
sjíždění všech vodáckých terénů, včetně jezů. Loď 
je ovládaná pomocí pádel. Kanoe je vhodná do 
jakékoliv vody, zejm. v klidné vodě však prokáže 
svou rychlost a obratnost Výrobní materiál je 
vysoce odolný proti mechanickému poškození.  
Rozměry:  4550x800 mm 
Váha:      37 kg 
Nosnost: 300 kg      
 

 

Plastová kánoe Viking 
Plastová dobře ovladatelná kánoe je určená pro 
vodní turistiku široké vodácké veřejnosti. Loď je 
vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Je ovládaná 
pomocí pádel. 
Rozměry:  4500x900 mm 
Váha:      40 kg 
Nosnost: 300 kg  
 

 



Nafukovací kánoe Baraka 
Samovylévací nafukovací  kánoe pro tři osoby  
je vhodná pro klidnou rodinnou rekreaci. 
Pohodlí, bezpečnost, stabilita, komfort je to, co 
tuhle loď charakterizuje. Loď však není vhodná 
do pomalých vod. Loď je ovládaná pomocí 
pádel. 
Rozměry:  4100x1050 mm 
Váha:   25 kg 
Nosnost  350 kg 
 

 

Raft Colorado 360 
Nafukovací raft pro čtyři osoby z vysoce odolného 
materiálu pro protržení. Je zcela univerzální, jak pro 
rekreační plavby, rodiny s dětmi, začínající vodáky, 
tak i pro náročné sportovce, kteří s ním mohou 
sjíždět i náročné vody. Otevřená záď zajišťuje odtok 
vody z člunu. Loď je ovládaná pomocí pádel. 
Rozměry:  3600x1600 mm 
Váha:   28,5 kg 
Nosnost   500 kg 
 

Pořadí  lodí podle stability: 
1. Raft Colorado 
2. Nafukovací kanoe Baraka 
3. Plastová kanoe Viking 
4. Plastové kanoe Tydra a Vydra 
 

2. Pokyny pro ovládání plavidel 
     Všechny lodě mají ruční pohon a jsou ovládána pomocí pádel.  

 
3. Základní pravidla provozu na vodní cestě 

1. Vůdce plavidla odpovídá za provozní stav malého plavidla, za jeho posádku i ostatní 
osoby v plavidle. Odpovídá za to, že plavidlo není přetěžováno a že osoby jsou 
správně rozmístěny. 

2. Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, převracet je,  
potápět je a skákat z nich do vody. 

3. Vodáci plují ve skupině minimálně dvou plavidel, které si v případě potřeby vzájemně 
poskytnou pomoc, osamocené plavidlo může plout pouze v případě řízení velmi 
zkušeným vodákem. 

4. Každý vodák je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví. 

5. Pokud by plavba nebyla bezpečná, je uživatel povinen plavbu včas přerušit a přistát na 
bezpečném místě a podat zprávu půjčovně.  

6. Vodák zodpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní 
situace. 

7. Malá plavidla se vzájemně vyhýbají levými boky. 
 



4. Seznam vybavení plavidla 
Všechny lodě jsou vybaveny záchrannými prostředky v souladu s platnou vyhláškou 
Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. 
 
 

5. Telefonní spojení: 

Provozovatel půjčovny   731 130 686 

Plavební správa – hlášení nehod   840 111 254 

Policie ČR:      158 

Zdravotní záchranná služba   155 

Hasiči      150 

Tísňové volání     112 

 

 

 


