
 

 

„Provozní řád na vodní ploše Předměřice nad Labem“ 

 

Vodní lyžování, akrobatická činnost a wakesurfing – povoleno jen v prostoru vyznačeném žlutými bójemi, 

dráha je dlouhá 800 m a široká 150 m, zalomená vlevo po 300m od klubu. 

Vodní lyžování začíná i končí poblíž prostřední velké žluté bóje uprostřed krátké strany dráhy před 

klubem, kde se čluny se zájemci o lyžování řadí do fronty. Výjimka je trénink skoků, který začíná a končí u 

můstku. Střídání lyžařů jinde je zakázáno. Jeden lyžař může lyžovat maximálně 15 minut, trénink závodníků 

20 minut (z toho 5 minut může být čekání na uklidnění hladiny). Je zakázáno začínat a končit jízdu lyžaře od 

mola v prostoru přístavu – plavidlo s lyžařem vyjede do dráhy pro VL a tam zahájí i ukončí lyžování. 

Lyžování je povoleno v termínu od 15. 04. do 30. 09. každoročně včetně víkendů a svátků od 8,00 hod. do 

20,00 hod. a je signalizováno vytažením žlutého balónu.V čase od 10,00 do 12,00 hod. a od 15,00 do 20,00 

hod. jen pro členy KVL Předměřice nad Labem, od 8,00 do 10,00 a od 12,00 do 15,00 hod. pro veřejnost a 

trénink registrovaných závodníků ve VL a wakeboardingu. V době velkého zájmu (zejména letní víkendová 

odpoledne) se střídá 1 hodina lyžování s půlhodinou jízd člunů (včetně skútrů).  Ve vyhrazeném prostoru při 

vodním lyžování smí být max. 1 plavidlo s lyžařem i tréninku akrobatické jízdy závodníků VL, při rekreační 

akrobatické činnosti nebo Wakesurfingu  - max. 2 plavidla. Mimo dráhu v době, kdy se lyžuje nebo probíhá 

jiná akrobatická činnost, je možný provoz plavidel mimo vymezený prostor s maximální opatrností. 

Slalomovou dráhu a můstek je zakázáno používat vyjma závodníků VL, průjezd ostatních člunů dráhami pro 

závodní VL je zakázán, objíždění SL dráhy a můstku dokola je povoleno!  

Ostatní plavidla nejsou omezována ve své činnosti vyjma dodržování vzdálenosti minimálně 50 m od břehu 

jízda v kluzu, 30 m od  břehu je povolena jízda pouze ve výtlačném režimu, dále je nutné dodržování 

ostatních platných pravidel a legislativy. 

Je přísný zákaz plavby podél západního břehu za žlutými bójemi 80m od břehu a to od pláže, kde je 

restaurace až po přítok z Labe!  Zákaz dojíždění a otáčení v kluzu v blízkosti plovoucího mola!! Vjíždění do 

vymezeného prostoru u mola  pouze ve výtlaku nebo max. 3km za hodinu. 

Na této vodní ploše je ZAKÁZÁNA plavba bez příslušných dokladů. 

Spouštění člunu je možné pouze na vyhrazeném místě na jižním břehu. Molo u sjezdu slouží pouze 

k vykládání a nakládání člunu na přepravní vozík, nikoliv k dlouhodobému stání, parkování člunu je 

pouze v přístavišti u plovoucího mola. 

Molo vedle plovoucí garáže je určeno výhradně pro závodní VL a ostatní plavidla jej nesmějí používat ani 

ke krátkodobému stání. 

Vůdce plavidla odpovídá za dodržování plavebních předpisů a tohoto „Provozního řádu“, plavbu 

provozuje na vlastní nebezpečí. Za nedodržování provozního řádu bude osoba vykázána z vodní 

plochy, a to až do konce sezóny!! 

Parkování osobních automobilů a přívěsů pro přepravu lodí je povoleno šikmo ke zpevněné 

komunikaci od brány po odbočku sjezdu do vody, auta vlevo, přívěsy vpravo.  

Chovejte se prosím na vodě ohleduplně k ostatním uživatelům vodní plochy, jako jsou např. koupající se, 

popř. rybáři atd. a nevyvolávejte zbytečné konflikty. Děkujeme za spolupráci. 

 

Výbor klubu VL Předměřice        7.5.2020                                                                                              


