Prastarý vodácký zákon praví: „Kormidelník má vždy pravdu
a za všechno může háček“. Je tomu skutečně tak, nebo existují
i jiné zákony, které musí každý na vodě dodržovat?
▶▶ Všechny vodní toky a jiné vodní plochy (řeky, potoky, rybníky, přehrady, …), na nichž je
možné provozovat plavbu, jsou podle zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, vnitrozemskými vodními cestami. Ty se dělí na sledované vodní cesty (např. dopravně významné
úseky Labe a Vltavy) a ostatní, ke kterým patří i ty, na nichž je možné provozovat rekreační
a sportovní plavbu.
▶▶ Plavidlem se rozumí loď, malé plavidlo, plovoucí stroj, plovoucí zařízení a jiné ovladatelné
plovoucí těleso. Plavidlo musí být technicky
způsobilé k provozu na vodní cestě.
▶▶ Malým plavidlem je takové plavidlo, jehož délka
nepřesahuje 20 m a je pro max. 12 cestujících.
Kánoe, rafty, kajaky a ostatní lodě pro rekreační
plavbu jsou malá plavidla. Malým plavidlem je
i windsurf, na kterém je plavba zakázána v noci
a při snížené viditelnosti.
▶▶ Evidenci většina lodí, na kterých jezdíme, nepodléhá, jde o tzv. vybraná malá plavidla (zatížení do 1000 kg nebo s vlastním strojním
pohonem o výkonu do 4 kW nebo s celkovou
plochou plachet do 12 m2). Pokud má vaše
středisko vlastní lodě, měly by být označeny
(název provozovatele nebo vlastníka lodi).
▶▶ Plavidlo musí být při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá
(vůdce plavidla). V praxi to znamená, že pokud
nejezdíte na motorových lodích nebo velkých
plachetnicích, tak nepotřebujete žádný průkaz
způsobilosti. Avšak za kormidlo lodi si nesmí
sednout člověk opilý nebo pod vlivem omamných látek.
Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách se vztahuje na všechna plavidla, ale
i na všechny účastníky plavebního provozu, tedy
i na vodáky a koupající se.
▶▶ Vůdce plavidla, bývá to kormidelník, je povinen: být za plavby na plavidle; učinit všechna
opatření k odvrácení ohrožení lidského života,
Podmínky pro „sjíždění řek“ upravují především tyto právní
předpisy:
 Zákon o vnitrozemské plavbě
 Řád plavební bezpečnosti
 Vodní zákon
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poškození plavidel nebo plovoucích těles, břehů, Mariana Ermlová staveb a zařízení, vytvoření plavební překážky. - Mája
Vůdce odpovídá za to, aby loď nebyla přetěžována, a za bezpečnost plavby.
▶▶ Posádka je povinna: plnit příkazy, které jim dává vůdce; zachovávat bezpečnost; také nesmí
být pod vlivem alkoholu.
▶▶ Lodě, na kterých se plavíme, musí být způsobilé plavby a vybaveny nádobkou pro vylévání
vody nebo houbou, vyvazovacím lankem delším 5 m a alespoň jedním pádlem.
Koupání:
▶▶ min. 3 m od boku ostatních plavidel, min. 10 m
od boku motorových lodí,
▶▶ je zakázáno v přístavech, u mostů, v trasách
přívozů a plavebních komorách.
Pravidla plavby (vybraná)
Předjíždění je povoleno jen tehdy, když se
předjíždějící přesvědčil o tom, že s předjížděním
není spojeno nebezpečí. Pomalejší by měl umožnit
rychlejšímu, aby ho předjel.
Obrat je možné provést, pokud se vůdce přesvědčil, že plavba ostatních plavidel jim umožňuje provést obrat bez nebezpečí, a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr
a rychlost plavby. Plavidlům, která chtějí provést
obrat proti proudu, se musí umožnit, aby mohl
být tento manévr proveden včas a bezpečně.
Potkávání v úžinách: všechna plavidla musí
proplout úžinami v co možná nejkratší době, jestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí,
že plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny,
musí zůstat stát pod úžinou a vyčkat, až plavidlo
plující po proudu úžinou propluje.
Vodácký putovní tábor delší než 5 dní je zotavovací akcí, pokud se ho účastní 30 a více dětí
ve věku do 15 let (vztahuje se na něj vyhláška
o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti).
Pořádání vodáckých akcí v Junáku je nově upraveno ve Směrnici pro vodácké akce, pro oddíly vodních
skautů také ve Vyhlášce hlavního kapitanátu vodních
skautů č. 3/2011.


Mariana Ermlová - Mája ( 28 let)
mariana.ermlova@junak.cz
vedoucí střediska Šipka
na Praze 6, které má
tři vodácké oddíly a
dva suchozemské.
Pracuje v advokátní
kanceláři jako
koncipientka a na vodu
jezdí s oddílem i bez.
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