
Provozní řád půjčovny lodí.
I. Vstup do půjčovny
1. Vstup do půjčovny je povolen jen na vstupenku.
2. Dětem mladším 10 let je návštěva půjčovny povolena jen  v   doprovodu 

osoby starší 18 let.
3. Plavidla se půjčují na vlastní nebezpečí jen osobám starším  15 let.
4. Děti do 12 let nebo neplavci musí mít za plavby záchrannou  vestu, která 

jim bude zapůjčena zdarma.
5. Plavidla  se  nepůjčují  osobám,  zjevně  neschopným  obsluhy,  osobám 

podnapilým.
6. Zakoupením  vstupenky  se  návštěvník  dobrovolně  podrobuje 

ustanovením tohoto řádu i pokynům pracovníků půjčovny.

II. Pokyny pro návštěvníky.
1. Plavidla se půjčují jen za příznivého počasí, po předložení  občanského 

průkazu a zaplacení půjčovného.
Pokladní zapíše do půjčovní knihy jméno, bydliště, č. o. p.  , půjčovní 
dobu a částku, kterou návštěvník zaplatí.

2.Návštěvník se prokáže vstupenkou plavčíkovi na mole, převezme  od 
něho  plavidlo.  Uživatel  plavidla  odpovídá  za  dodržování  plavebních 
předpisů,    plavidlo, za osoby na plavidle a jejich chování při plavbě,  za 
vedení plavidla, za správné rozmístění osob, za ztrátu nebo  poškození 
plavidla.

3. Vypůjčené plavidlo je návštěvník povinen vrátit nejpozději do  skončení 
provozu.
Při  vrácení  plavidla  je  návštěvník  povinen  předložit  vstupenku 
pokladní.

4. Při překročení hodinové sazby se po uplynutí 15 min účtuje  další celá 
hodina.



5. Návštěvníci  dbají  toho,  aby se s  plavidly nepohybovali   v prostorách 
určených ke koupání.

6. Při neočekávané bouři, vichřici se musí návštěvníci co  nejrychleji vrátit 
do půjčovny nebo na příhodném místě  vytáhnout plavidlo na břeh a 
zajistit je.
Je nutno dbát pokynů poříčního oddílu policie.

7. Půjčovna  nenese  odpovědnost  za  škody,  poranění  a  úrazy,  které   si 
návštěvník  způsobí  vlastní  neopatrností  nebo  nedodržováním 
provozního  řádu.  Návštěvník  je  povinen  šetřit  zařízení   půjčovny  a 
plavidla.  Škodu  nebo  ztráty,  které  byly  jeho  vinou   způsobeny  na 
majetku půjčovny, je povinen uhradit.

III. Nepřípustná činnost
1. Není dovoleno koupání v okruhu 50 m od mola, stejně tak  používat 

molo k opalování a skokům do vody.
2. Není dovoleno jezdit s plavidly ke břehům nebo je na břeh  vytahovat a 

skákat z plavidel do vody.
3. Je zakázáno přibližovat se plavidlům hromadné přepravy na  vzdálenost 

menši než 30 m a křižovat jim cestu ve vzdálenosti  menší než 200 m.
4. Zakazuje se plavba nebo prodlévání v úseku přehradní hráze,  který je 

vyznačen bójemi, v úseku obratiště lodí u přístaviště  Bystrc a v blízkosti 
přístavišť parníků do 20 m.

5. S vypůjčenými plavidly se smí plout pouze po říční km 4,5  - Rokle - 
značka přeškrtnutá cedule s názvem sport, dále je  plavba zakázána.

6. Není dovoleno poškozovat nebo manipulovat s bójemi  vyznačujícími 
plavební dráhu lodní dopravy nebo u nich  přistávat.

7. Plavidla smí používat maximálně počet osob uvedený na lodi,  veslovat 
smí vždy jen jedna osoba.

8. Uživatel plavidla a jeho společníci jsou povinni na vyzvání  kontrolních 
orgánů se legitimovat a uposlechnout jejich  pokynů.

9. Uživatel plavidla - vůdce plavidla odpovídá za dodržování  plavebních 
zásad - viz čl. II a není oprávněn půjčovat  plavidlo cizím osobám.
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