
Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 

Výňatek z provozního řádu kotevního stání (vývaziště) nábřeží Edvarda Beneše 
170 00 Praha 7 

 
Provozovatel:  
 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábř. L. Svobody 222/12a, 110 15 Praha 1 
Telefon - nepřetržitá služba: +420 727 963 376  
 
Odpovědná osoba:  
Tel.:    +420 225 131 732 
Mob.:  +420 602 284 379 
e-mail: rvccr@rvccr.cz 
 

Závazné pokyny pro činnost všech účastníků plavby v lokalitě kotevního stání 
(vývaziště) nábřeží Edvarda Beneše v Praze 7 (dále jen „přístaviště”): 

 

 Užívat přístaviště mohou pouze plavidla provozně a technicky způsobilá k 
provozu na vodní cestě. Provozovatel plavidla, které se stalo za pobytu na 
přístavišti nezpůsobilé, musí plavidlo neprodleně odstranit mimo vodní cestu. 
Nesplní-li provozovatel plavidla tuto povinnost, provozovatel přístaviště vymístí 
plavidlo na náklady jeho provozovatele. 

 

 Majitelé lodí a všichni účastníci plavebního provozu jsou povinni DŮSLEDNĚ 
dodržovat ustanovení zák. č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, vyhlášky 
FMD č. 344/1991 Sb. (Řád plavební bezpečnosti) a vyhlášky č. 241/2002 Sb. o 
stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel 
se spalovacími motory. 

 

 Pravidla stání plavidel jsou stanovena provozovatelem. Stání plavidel je možné 
výhradně na základě rezervace potvrzené rezervační smlouvou s 
provozovatelem. 

 

 Stání v prostoru přístaviště je možné jen v místech vymezených rezervační 
smlouvou.  

 

 Vysokovodní úsek přístaviště délky 60 m splňuje parametry nouzového 
chráněného místa. 

 

 Plavidlo musí být v přístavišti řádně a bezpečně vyvázáno, a to k vázacím 
prvkům k tomu určeným. Plavidlo musí při stání užívat odrazníky (fendry) proti 
přímému nárazu lodi do mola. Pro vyvazování plavidla je zakázáno používat 
stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod. 

 

 Povolené je stání plavidla pouze v šířce do 19 m ve 2 šířkách stání. Účastníci 
plavby jsou povinni umožnit přednostní využívání přístaviště pro Integrovaný 
záchranný systém, Státní plavební správu a správce toku. 

 

 Uživatel přístaviště (vůdce plavidla) smí opustit plavidlo bez dozoru na přístavišti 
pouze za následujících podmínek:   
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a) v případě, že uživatel neopustí blízké okolí přístaviště (průběžně na loď dohlíží 
ze břehu): 

Nesmí být spuštěn lodní motor, na lodi nesmí zůstat zapnutý žádný lihový, 
plynový ani elektrický spotřebič. Je doporučeno uzavřít všechny ventily, 
procházející stěnou lodi pod jejím ponorem. 

b) v případě, že uživatel opustí přístaviště a loď zůstává bez dozoru: 
Žádný lihový, plynový nebo elektrický spotřebič nesmí být opuštěn zapnutý, 
kromě bezpečnostní pumpy (,,bilge pump“) na dně lodi, spínající samostatně 
při hromadění vody v lodi. Otvory pod ponorem lodi jsou uzavřeny s výjimkou 
výpustí vody z kokpitu. Loď je uzamčena a řádně vyvázána. Pro úvazy použije 
uživatel plavidla dostatečně dimenzovaná, vhodně dlouhá a neporušená lana.  

 

 Přístaviště je provozované bez střežení (dozoru) a provozovatel přístaviště proto 
neodpovídá za ztrátu nebo zničení vnesených nebo odložených předmětů, 
dopravních prostředků či plavidel. Na požádání oprávněných pracovníků 
provozovatele přístaviště je každý, kdo se zdržuje na přístavišti, povinen 
prokázat svou totožnost. 

 

 Vstup do prostoru přístaviště je povolen pouze účastníkům plavby, kteří musí 
dodržovat pokyny vůdce plavidla. Vstup je na vlastní nebezpečí. Vstup na 
přístaviště není pro cestující nebo veřejnost vyjma posádek stojících plavidel. 

 

 Uživatelé přístaviště jsou povinni dodržovat podmínky stanovené 
provozovatelem přístaviště. 

 

 Uživatelé přístaviště jsou povinni udržovat čistotu a dodržovat základní 
hygienická pravidla. Na přístavišti je zakázáno kouření, rybolov a koupání. 
Uživatelé přístaviště nesmí odhazovat odpadky, odkládat nebo zanechávat 
osobní předměty nebo součásti lodní výstroje a výzbroje, nádoby na pohonné 
hmoty (plné ani prázdné), nářadí apod. Provádění oprav lodí nebo jejich součástí 
není možné. Na přístavišti není možno provádět manipulaci s palivem a 
otevřeným ohněm. 

 

 Provozní doba přístaviště není omezená a provozuje se celoročně. 
 

 Maximální zatížení plochy jednoho pontonu přístaviště nesmí překročit 30 osob. 
 
 Provoz přístaviště je omezen ve stejném rozsahu jako plavba na Vltavě a řídí se 

stavem na rozhodujícím vodočtu Praha – Malá Chuchle. Zastavení plavby 
nastává v úseku Jiráskům most (ř.km 54,30) – Praha, Holešovice (ř.km 45,00) při 
překročení průtoku 600 m3/s. Před dosažením tohoto průtoku jsou všichni 
provozovatelé plavidel povinni odstranit plavidlo z přístaviště do ochranného 
přístavu. Úsek vysokovodních daleb 10 – 13 za vysokých vodních stavů slouží 
se souhlasem Státní plavební správy jakou nouzové chráněné místo, kdy je 
povolena jedna šířka stání 9,50 m do celkové délky 80 m. 

 
 

Ředitelství vodních cest ČR 


