
P R O V O Z N Í  Ř Á D  

půjčovny šlapadel při areálu Káčata 

 

Vlastník:    KTL Brno, Údolní 10, 602 00 Brno 

Provozovna:   Svratecká 449 

IČP:    1004028156 

Odpovědný vedoucí:  Ing.František Mráz  
 
Půjčovna šlapadel je otevřena od  1.května do 30. září , 
v pracovní dny od  13:00 hod. do 20:00 hod., 
v sobotu a svátek od 10:00 hod. do 20:00 hod. 
 
S půjčenými šlapadly lze plovat: od km 44,4 - Vstup areálu Káčata,  po km 46,5 - lávka u 
Zoologické zahrady. 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY  

1/   Vstup do prostoru půjčovny má jen  ten návštěvník, který si zakoupil vstupenku u správce na zapůjčení 
plavidla nebo jiných půjčovaných potřeb.  

2/   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 „Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR". 

3/   Dětem mladším 15-ti let je návštěva půjčovny a přilehlých prostor dovolena jen v doprovodu osob 
starších 18-ti let, plavidla se zapůjčují na vlastní nebezpečí a jen osobám starším 18-ti let. 

4/   Vypůjčené plavidlo nebo jiné sportovní potřeby je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené 
doby, nejpozději však do ukončení provozu půjčovny tj. do 20:00 hod. Při opožděném vrácení zapůjčených 
předmětů je povinen návštěvník doplatit příslušnou částku půjčovného, která je stanovena hodinovou sazbou 
podle schváleného ceníku. 

5/   Návštěvník půjčovny se musí ve vlastním zájmu pohybovat na hladkých, mokrých palubách s 
maximální pozorností, vyvarovat se sklouznutí a úrazů. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za 
škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobí sám vlastní nepozorností. 

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

7/   Návštěvníkovi bude po zakoupení vstupenky předáno plavidlo správcem areálu. Uživatel, nebo-li vůdce 
plavidla za vypůjčené plavidlo odpovídá a současně i za osoby a jejich rozmístění na plavidle. Na plavidlo 
smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle. 



8/   Neplavci a děti do 10-ti let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek. Nemůže-li tyto 
záchranné prostředky půjčovna s půjčovaným plavidlem poskytnout, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout. 

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 tomuto účelu zvlášť uzpůsobena. 

10/  Je zakázáno vplouvat do zakázaných prostor vodní plochy a do prostorů označených 
„zákazem vplutí". Tzn. prostor nad Komínským jezem, jenž je zvýrazněn provazem 
s praporky a po stranách výstražnými tabulemi (viz. obrázek).   

 

 

 

 

 

11/  V případech, kdy malé plavidlo míjí koupající se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v 
bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším 
břehem. Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost 10 m a pro malé plavidlo bez 
vlastního pohonu 3 m. 

12/  Není dovoleno se přibližovat a vyvažovat se s malými plavidly k hydrotechnickým zařízením, 
plavebním znakům, bojím, tyto poškozovat nebo ničit. V čase pořádání podniků na vodě /závodů/je 
zakázáno všem plavidlům vplouvat do vytýčené-vyznačené plavební dráhy — tratě a nebo jinak rušit 
pořádanou sportovní akci. 

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

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

15/  Vůdce malého plavidla /vypůjčovatel/ na zapůjčené loďce odpovídá za bezpečnost 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 plavidla podá pokud možno 
neprodleně zprávu do půjčovny.  

16/  V případě vzdutí hladiny na povodňový stupeň aktivity (SPA) 1 je provoz půjčovny uzavřen.. V případě 
SPA 2 je provozovatel povinen sklidit molo do zázemí loděnice.  

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

18/  Prodlévání návštěvníků v půjčovně loděk v mimopracovní době, neoprávněné použití plavidel z 
půjčovny loděk bez vědomí odpovědných pracovníků je nepřípustné. 

19/  Pro půjčování a provoz na vodní ploše se šlapacími vodními koly, nafukovacími matracemi a ostatním 
atypickým plavebním zařízením platí přiměřeně všechny výše uvedené pokyny k provozu, jako pro plavidla. 

20/  Z půjčovny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který se chová vůči 
pracovníkům půjčovny, ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní plochy nepřístojně, ruší pořádek a 



dopouští se přestupků. 

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

22/  Součástí půjčovny musí být předepsaný počet záchranných plavidel o nosnosti min. 3 osob, vybavených 
předepsanou výstrojí, která nesmi být půjčena . Záchranné čluny musí být stále k použití a označeny 
předepsaným způsobem. 

23/  Zákazníci svým podpisem potvrdí, že byli seznámení s provozním řádem 

Důležitá telefonní čísla, která musí být zveřejněna na půjčovně: 

lékařská pohotovost /služba/    155 

policie      158 

hasičský, záchranný zbor   150 

jednotné číslo tísňového volání   112 

Státní plavební správa, pobočka Přerov     606 690 013 

Kontaktní osoba - předseda oddílu  602 839 780 - Tomáš Bojda 


