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Provozní řád půjčovny malých plavidel 
 

 

Název půjčovny:  Hospůdka na Osečku 

 

Provozovatel:  Osečská převoznická s.r.o. 

IČ 072 35 381, sídlo Oseček č.p. 229, Pňov 2889 41 

Spojení na provozovatele: Bohuslav Jiřinec 

 telefon +420 603 894 302 

e-mail slavek.jirinec@seznam.cz 

 

Umístění půjčovny: vodní tok Labe, ř.km 910,15, pravý břeh 

 

Provozní doba:  květen až září, vždy od 9 hod. do 19 hod. 

V případě nepříznivého počasí (zejména mlha, noc, bouře, prudký déšť) nebo 

vysokého / nízkého stavu vody je půjčovna zavřená. 

 

Vymezený úsek vodní cesty, ve kterém lze půjčená plavidla provozovat: 

   vodní tok Labe mezi ř.km 911,5 a ř.km 904,9  

(mezi plavebními komorami Velký Osek a Poděbrady) 

 

Telefonická spojení: Plavební úřad  +420 234 637 111,  

+420 840 111 254 nehody (středisko RIS) 

Policie České republiky   158 

Záchranná zdravotní služba  155 

Hasiči     150 

 

 

Půjčovní podmínky: 

 

1. Půjčovnu plavidel řídí správce jmenovaný provozovatelem, ten má v době své služby právo vydávat 

pokyny týkající se provozu půjčovny. Každý návštěvník půjčovny je povinen respektovat pokyny 

provozovatele. Dětem do 10 let je návštěva půjčovny povolena jen za doprovodu dospělých. 

 

2. Osoba, která s provozovatelem uzavírá smlouvu o nájmu movité věci (plavidla) (dále jen 

„nájemce“), odpovídá za škodu na pronajatém plavidle, jeho bezpečný provoz a bezpečnost 

přepravovaných osob. 

 

3. Před započetím plavby nájemce: 

a. zaplatí plnou částku nájemného za předpokládanou dobu zapůjčení plavidla; při překročení 

výpůjční doby je nájemce povinen doplatit částku, která je stanovena ceníkem, 

b. složí kauci ve výši 1.000 Kč, ta v případě poškození plavidla, jeho součástí či příslušenství 

(včetně lodního motoru) propadá.  
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4. Nájemce je povinen uhradit škodu přesahující kauci až do její skutečné výše. Případnou ztrátu či 

poškození plavidla, jeho součástí či příslušenství je nájemce povinen uhradit v plné výši. 

 

5. Nájemce je povinen provozovateli neprodleně ohlásit jakoukoli škodu na zapůjčeném plavidle, 

k níž došlo v době, v níž měl plavidlo pronajato, případně kterou během téže doby zjistil. 

 

6. Je přísně zakázáno proplavovat se s plavidlem plavební komorou nebo lodním zdvihadlem nebo 

proplouvat jezovou propustí. 

 

 

Opatření před zastavením plavby: 

Vodní stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby pro všechna plavidla, je v úseku vodní cesty, ve 

kterém lze půjčená plavidla provozovat, na vodočtu v Přelouči 280 cm a vyšší. 

Provozovatel pravidelně kontroluje hladinu vodní cesty a v těchto případech, kdy je zvýšený průtok 

vody na řece, neprodleně informuje nájemce plavidla, který je povinen se řídit pokyny provozovatele.  

 

 

Poskytnutá výbava plavidla pro provoz plavidla: 

a. vázací lano – 2 ks  

b. pádlo – 2 ks 

c. záchranné vesty a/nebo límce – podle počtu přepravovaných osob dle požadavku nájemce 

d. zásoba pohonných hmot (náplň nádrže) 

 

 

Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby, zejména ve 

vztahu k plavidlům půjčovny vedeným na vodní cestě osobou bez průkazu způsobilosti: 

Provozovatel je povinen v případě, že mohou nastat zvýšené limitní stavy vody, neprodleně přerušit 

činnost půjčovny a informovat vůdce plavidel již pronajatých. Tito mají povinnost neprodleně zakotvit 

plavidlo do bezpečí a v součinnosti s provozovatelem odstranit plavidlo z dosahu nadlimitního stavu. 

Provozovatel neprodleně odstraní zakotvená plavidla, a to až do doby opětovného dosažení 

bezpečných stavů vody.  
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Základní pravidla plavebního provozu 

vztahující se k vedení malých plavidel v rámci půjčovny 
 

1. 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.  

 

2. Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé plavidlo bez vlastního 

strojního pohonu, nepřesahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m2 a jeho hmotnost 1000 kg 

včetně povoleného zatížení. 

 

3. Osoba, která dosáhla věku 15 let, může bez průkazu způsobilosti vést na všech vodních cestách 

malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková 

hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení. 

 

4. Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním 

strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 

km/hod na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy, vodní cestě účelové nebo 

nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých 

plavidel. 

 

5. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a 

proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení 

též s pravidly plavebního provozu. 

 

 

Výtah pravidel plavebního provozu  

potřebných pro bezpečné vedení malých plavidel v rámci půjčoven 
 

Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku 

a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty 

nebo jiné poškození životního prostředí, zejména: 

a. musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho 

rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu, 

b. je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní 

cestě a světelnými a zvukovými signály, 

c. nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k 

vyvazování plavidla, 

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

apod.,  

e. je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a 

další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby, 
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f. je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba 

nebyla již bezpečnou, 

g. je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které mu dá před dosažením 

nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další 

plavba již nebyla bezpečná. 

 

Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další 

pravidla, zejména: 

a. pokud míjí malé plavidlo s vlastním strojním pohonem koupajícího se, obepluje ho ve 

vzdálenosti alespoň 10 m a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a 

nejbližším břehem, 

b.  nesmí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než 200 m, 

c. musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani 

rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala,  

d. malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům, 

e. malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemně potkávají levými boky,  

f. malé plavidlo se proplavuje plavební komorou v menší skupině, nebo samostatně, není-li 

předpoklad, že do jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno 

současně,  

g. nesmí proplavovat malé plavidlo plavební komorou ani do vjíždět do plavební komory, 

h. v obvodu plavební komory je povinen řídit se pokyny obsluhy plavební komory,  

i.  je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měl účast. Plavební 

nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, které provozuje Státní 

plavební správa, na kontaktu +420 412 557 425 
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Nejpoužívanější signály plavidel 
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Mapa úseku vodní cesty, kde je povoleno plavidla půjčovny provozovat  
 

přehledná mapa plavebního úseku 

 

 
 

 

podrobné mapy s  vyznačením všech plavebních znaků použitých v tomto úseku vodní cesty 

 

 
 

konec plavebního úseku 
ř. km 904,9 

konec plavebního úseku 
ř. km 911,5 
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