
PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ PŮJČOVNY LODÍ 

 

1. Název a umístění půjčovny: 
Městská půjčovna lodí je umístněna u vodního toku Odry, v objektu Pod Zeleným dubem, 
na nám. Svody č. p. 37 ve Starém Bohumíně. 
 

2. Vymezený úsek vodní cesty, ve kterém lze půjčená plavidla provozovat: 
Úsek vymezený pro plavbu na vodním toku Odry, mezi 5,55 až po soutok Odry s Olší na 
ř. km -3,95. 

 
3. Jméno a spojení na provozovatele půjčovny:  

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO 00297569, Jan Hanusek, tel.  
731 130 686. 

 
4. Provozní doba: 

 Půjčovna plavidel je provozována od nástupního místa pro vodáky ve Starém 
Bohumíně, alternativně od nástupního místa pro vodáky u Antošovické lávky v 
Pudlově. 



 V období od 1. července do 30. září, o sobotách a nedělích (včetně svátků), dopolední 
sjezdy začínají v 9:00 hodin, odpolední ve14:00 hodin;  mimo tyto dny lze uskutečnit 
sjezd min. 6 plavidel po telefonické dohodě.  

 Noční plavby nejsou povoleny. 
 Provoz probíhá pouze, je-li průtok vody pod 60 m3/s. 
 Provoz může být přerušen v případě bouřky a silného věru a při vyhlášení zákazu 

provozu na vodní cestě.   
 

5. Opatření před zastavením plavby:   
Provozovatel půjčovny pravidelně kontrolu průtok vody a hladinu vodní cesty.   
(http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Prehled.aspx).  
V případě, kdy hladina dosahuje stupně 1 – bdělost, 2 – pohotovost, 3 – ohrožení, nebo 
hrozí dosažení stupně 1, půjčovna lodí není v provozu.  

6. Půjčovní podmínky:  
 Plavidlo je zapůjčeno pouze osobě, která se prokáže občanským průkazem, zapíše se 

do připraveného seznamu, kde podpisem potvrdí souhlas s organizačním řádem 
půjčovny (dále „vodák“). Plavidlo je vráceno do 2 hodin od zapůjčení v cílovém místě.  

 Plavidlo je zapůjčeno pouze vodákovi, který čestně prohlásí a stvrdí svým podpisem, 
že ovládá jeho řízení a zásady postupu při jeho převrhnutí a záchraně osob, a že si je 
si vědom své zodpovědnosti za svou bezpečnost a bezpečí posádky. 

 Provozovatel předá v půjčovně vodákovi plavidlo způsobilé a řádně vybavené 
k provozu. Vodák plně zodpovídá za vypůjčené plavidlo (je odpovědný za případnou 
škodu či ztrátu) a za rozmístění osob a jejich počet v plavidle.   

 Loď, pádla a vesty jsou zapůjčeny zdarma (za kauci 1000 Kč), v případě ztráty lodě či 
pomůcek je vodák povinen nahradit způsobenou škodu.  

 Za přepravu 1 kánoe a osob zpět na start vybírají organizátoři půjčovny paušální 
poplatek 100 Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty. Za přepravu  raftu 200 Kč. 

 Rezervace lodí se provádí přes rezervační systém. 
 Osobám mladším 15 let lze půjčit plavidlo jen se souhlasem zákonného zástupce. 

Přeprava dětí mladších 6 let je povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 
 Provozovatel půjčovny nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví vodáků a 

neodpovídá za ztrátu předmětů, peněz či dokladů účastníků plavby. 
 Všichni vodáci musí mít během plavby nasazeny záchranné prostředky. Bez užití 

těchto prostředků nesmí plavidlo vyplout.  
 Uživatel plavidla nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.  
 V plavidle nesmí být přepravovány zavazadla o hmotnosti vyšší než 20 kg, hořlaviny a 

jiné nebezpečné látky.   
 Vodáci jsou si vědomi, že poplují Přírodní památkou Hraniční meandry Odry, a že 

budou respektovat zásady doporučeného chování v meandrech, zejména:  

o nebudou v meandrech hlučet a plašit hnízdící ptáky a další chráněné živočichy, 
o nebudou v meandrech volně odhazovat odpadky, 
o nebudou se přibližovat ke kolmým břehům, kde hnízdí ledňáčci a břehule,  
o budou proplouvat kolem kachen a morčáků s mláďaty u opačného břehu, 
o nebudou vystupovat na břeh, zejména na náplavy a štěrkové lavice, kde jsou 

hnízda kulíků říčních a pisíků obecných,  
o nebudou vystupovat na břeh, zejména na místa s jemným pískem, kde se 

nacházejí pavouci slíďáci břehoví. 
 Vodáci jsou povinni dodržovat provozní řád, příkazy půjčovny lodí a ustanovení Řádu 

plavební bezpečnosti na vodních cestách v ČR včetně Desatera vodáka. 
 Vodák je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem na místní podmínky další 

plavba nebyla bezpečnou. 
 V případě nouze vodáci mohou požádat o pomoc organizátora půjčovny, jehož mobilní 
číslo si před vyplutím zjistí (zpravidla 731 130 678). 



 
7. Poskytnutá výbava plavidla: 

Pádla, záchranné vesty, vázací lano, nepromokavé vaky různých velikostí. 

8. Základní pravidla plavebního provozu: 

 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.  

 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. 

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

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

 Vůdce plavidla zodpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se 
povětrnostní situace.  

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

 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. 

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

 Malá plavidla se vzájemně vyhýbají levými boky. 
 

9. Telefonní spojení: 

Provozovatel půjčovny   731 130 686 

Plavební správa – hlášení nehod   840 111 254 

Policie ČR     158 

Zdravotní záchranná služba  155 

Hasiči     150 

 

10. Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby: 
 Uzavření půjčovny lodí.  

 


