Provozní !ád letní p"j#ovny SUP

Provozovatel: Sport Motion s.r.o.$
se sídlem: Erno Ko%&ála 966, Pardubice 530 12
I'O: 05107776$
Odpov(dná osoba: Luká% Uncajtik
Místo p"j#oven: Pardubice - park Na )pici
Hradec Králové - Slezská plovárna
Základní pravidla plavebního provozu,
vztahující se k vedení mal!ch plavidel v rámci p"j#ovny SUP
1.

Ze zákona !. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb", musí b#t plavidlo p$i provozu na
vodní cest" vedeno osobou, která je k tomu zp%sobilá a naz#vá se v%dce plavidla.
V%dce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování,
vázání plavidla apod.) nesmí b#t za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jin#ch
omamn#ch !i psychotropních látek.

2.

Osoba bez pr%kazu zp%sobilosti m%&e na v'ech vodních cestách vést malé plavidlo
bez vlastního strojního pohonu, nep$esahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m2 a jeho
hmotnost 1000 kg v!etn" povoleného zatí&ení.

3.

Osoba, která dosáhla v"ku 15 let, m%&e bez pr%kazu zp%sobilosti vést na v'ech
vodních cestách malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o v#konu do 4 kW v!etn",
nep$esahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg v!etn" povoleného zatí&ení.

4.

Osoba, která dosáhla v"ku 18 let, m%&e bez pr%kazu zp%sobilosti vést malé plavidlo s
vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve v#tla!ném re&imu a dosahovat
maximální rychlosti 15 km/hod na vodní cest" dopravn" v#znamné vyu&ívané 0. t$ídy,
vodní cest" ú!elové nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsa&eno v povolení k
provozování p%j!ovny mal#ch plavidel.

5.

Osoba, která m%&e vést plavidlo bez pr%kazu zp%sobilosti je ú!astníkem plavebního
provozu, a proto musí b#t obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu
pot$ebném pro jeho vedení té& s pravidly plavebního provozu.

V#tah pravidel plavebního provozu, pot$ebn#ch pro bezpe!né vedení mal#ch plavidel v
rámci p%j!oven
V%dce malého plavidla musí zachovávat p$im"$enou opatrnost a chovat se tak, aby nedo'lo
k ohro&ení bezpe!nosti a plynulosti plavebního provozu, lidského &ivota nebo zdraví, ke
vzniku 'kody na majetku a aby nezp%sobil nehodu v plavebním provozu nebo p$eká&ku na
vodní cest", zne!i't"ní vodní cesty nebo jiné po'kození &ivotního prost$edí, zejména:
-

musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatí&ení plavidla nákladem a jeho
rozmíst"ní na plavidle neohro&ovalo bezpe!nou plavbu,

-

je povinen $ídit se plavebním zna!ením umíst"n#m na hladin", b$ezích a na stavbách
na vodní cest" a sv"teln#mi a zvukov#mi signály,

-

nesmí po'kozovat plavební zna!ení a jiná plavební za$ízení na vodní cest" nebo je
pou&ívat k vyvazování plavidla,

-

nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilí$e, patníky, &eb$íky,
svodidla apod.,

-

je povinen u&ívat p$i plavb" na plavidle vhodn#m zp%sobem optickou a zvukovou
signalizaci a dal'í za$ízení ur!ené pro zaji't"ní bezpe!nosti plavby,

-

je povinen plavbu v!as p$eru'it, pokud by s ohledem k místním podmínkám dal'í
plavba nebyla ji& bezpe!nou,

-

je povinen uposlechnout pokyn% provozovatele p%j!ovny, které mu dá p$ed dosa&ením
nejvy''ího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jin#ch d%vod%, pro které by dal'í
plavba ji& nebyla bezpe!ná.

Ve vztahu k ostatním ú!astník%m plavebního provozu, musí v%dci mal#ch plavidel dodr&et
dal'í pravidla, zejména:
-

pokud míjí malé plavidlo s vlastním strojním pohonem koupajícího se, obepluje ho ve
vzdálenosti alespo( 10 m a pokud mo&no tak, aby koupající se z%stal mezi mal#m
plavidlem a nejbli&'ím b$ehem,

-

nesmí k$í&it sm"r plavby plavidel, která nejsou mal#mi, ve vzdálenosti men'í ne&
200 m,

-

musí jin#m ne& mal#m plavidl%m vytvo$it dostatek místa, aby nemusela m"nit sv%j
sm"r ani rychlost plavby a nesmí vy&adovat, aby se mu tato plavidla vyh#bala,

-

malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu v'em ostatním mal#m
plavidl%m,

-

malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemn" potkávají lev#mi boky,

-

malé plavidlo se proplavuje plavební komorou v men'í skupin", nebo samostatn",
není-li p$edpoklad, &e do jedné hodiny p$ipluje dal'í plavidlo, které by mohlo b#t
proplaveno sou!asn",

-

proplavuje-li se malé plavidla plavební komorou spole!n" s plavidly, která nejsou
mal#mi, smí vplout do plavební komory a& po t"chto plavidlech,

-

po dobu pln"ní nebo vypou't"ní plavební komory a& do povolení k vyplutí musí b#t
v%dce plavidla na plavidle a zaji')ovat povolování a zkracování vyvazovacích lan, aby
plavidla nenará&ela do zdí, vrat nebo do jin#ch plavidel a aby nebylo naru'eno plynulé
proplavení,

-

-

v obvodu plavební komory je povinen $ídit se pokyny obsluhy plavební komory,
je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správ" nehodu, na které m"l ú!ast.
Plavební nehoda se oznamuje telefonicky st$edisku *í!ních informa!ních slu&eb, které
provozuje Státní plavební správa:
*í!ní informa!ní slu&by, tel.:

412557425

Nejpou!ívan"j#í signály plavidel

V Pardubicích 12.12.2020
Sport Motion s.r.o.
Jednatel: Luká' Uncajtik

