
Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 

provozní řád pro rekreační oblast Plumlovské přehrady 
  
  
  

v Provozní řád pro rekreační oblast Plumlovské přehrady 
  č. 1. 1992  

  

V zájmu péče o zdraví a bezpečnost osob, k zajištění životního prostředí, ochrany 
přírody, lesa, vody přehradní nádrže, k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku v celé 
rekreační oblasti přehrady vyhlašuje Obecní úřad v Plumlově podle zákona č. 367/90 

Sb. toto obecně závazné nařízení : 
   

Statut rekreační oblasti Plumlovské přehrady 

Č á s t  I 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 

Rozsah platnosti 

1. Platnost této vyhlášky je vymezena plochou katastrálního území Plumlov. 

2. Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na rodinné a obytné domy, hospodářské plochy a 
provozovny uvnitř vlastní obce. 

Čl. 2 

Úkoly obecního úřadu v rekreačním území 

Obecní úřad v Plumlově pečuje všestranně ve spolupráci s okresním úřadem o prostředí pro 
rekreaci, o to, aby běžné potřeby účastníků rekreace byly plně uspokojovány, stará se o 
zdokonalování zařízení sloužících účastníkům rekreace a o zlepšování předpokladů a 
podmínek pro rekreaci a vede účastníky rekreace a ostatní občany k dodržování ustanovení 
tohoto nařízení, jehož cílem je zajistit pořádek, bezpečnost, hygienu a pohodu pro všechny 
účastníky rekreace i ostatní občany. 

Č á s t II 

Dodržování veřejného pořádku, bezpečnosti a hygieny 

Čl. 3 



Obecné zásady 

1. V zájmu ochrany životního prostředí v rekreačním území je každý povinen : 

a/ udržovat čistotu a pořádek, zdržet se činnosti, kterou by se znečišťoval terén, půda, voda 
nebo ovzduší, zejména v souvislosti s prováděním údržby motorových vozidel a plavidel 
b/ ukládat odpadky na vyhrazená místa 
c/ dodržovat pravidla občanského soužití a chovat se tak. aby nebyli rušeni ostatní občané 
nadměrným hlukem, zejména v nočních hodinách 
d/ provozovatelé kulturních a společenských akcí mají ohlašovací povinnost na spádovém 
obecním úřadě, kde mu budou stanoveny podmínky pro uskutečnění akce 
e/ pitnou vodu čerpat jen ze zdrojů k tomu určených a označených 
f/ dbát o nezávadný stav pitné vody tím, že zdroj a jeho okolí nebudou znečišťovány, zejména 
neužívat bezprostředního okolí zdroje prostoru k mytí 
g/ po skončení pobytu uvést místo, popřípadě používaný prostor do původního stavu 
h/ šetřit a chránit zemědělskou a lesní půdu, vegetaci, zvířenu a majetek. 

2. Parkování motorových vozidel je dovoleno pouze na vyhrazených a označených místech. 

3. Motorová vozidla smějí projíždět jen po vyznačených veřejných cestách a příjezdových 
komunikacích. 

Čl. 4 

Ochrana přírody a kulturních památek 

1. Každý je povinen se řídit předpisy o ochraně přírody, lesního a vodního hospodářství a 
dalšími předpisy vydanými k ochraně přírodního prostředí a kulturních památek. 

2. Každý smí užívat lesních cest a chodníků a vstupovat do lesních prostorů, pokud nejde o 
hájená místa, soukromý majetek a sbírat v nich lesní plodiny a léčivé rostliny. Každý smí 
sbírat odpadlou klest, prázdné šišky a odpadovou kůru bez používání seker, háků a pil. 

Čl. 5 

Myslivost 

1. Každý je povinen dodržovat předpisy vydané k ochraně myslivosti. Zakazuje se zejména 
neoprávněně lovit zvěř, přivlastňovat si zvěř, včetně nalezených vajec zvěře pernaté a shozů 
paroží, vstupovat neoprávněně do honitby se střelnou zbraní nebo jinou loveckou výzbrojí, 
nechávat v honitbě volně pobíhat psy a kočky, poškozovat myslivecké zařízení, zvěř v honitbě 
zbytečně rušit, vypalovat nebo jinak ničit křoviny, trávu, plevel a suchý rákos v honitbě. 

2. Uživatelé honiteb v rekreačním území jsou povinni při výkonu práva myslivosti dbát, aby 
nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti účastníků rekreace. 

Čl. 6 

Čistota vody 



1. Do vody rekreačních nádrží a přehradních nádrží a toků není dovoleno vylévat nebo 
vypouštět tekutiny a látky, které by mohly způsobit zdravotní závadnost vody nebo 
působit neestetický vzhled, zejména zbytky olejů, pohonných hmot a žíravin nebo znečišťovat 
vodu mytím a čištěním motorových vozidel. 

2. Přísně je třeba dodržovat ustanovení předpisů o vodním hospodářství, podle nichž není 
dovoleno jakkoli poškozovat vodohospodářská díla, zařízení a vodní toky, koryta, břehy, 
ochranné hráze a s nimi spojené stavby, házet jakékoliv předměty do koryt vodních toků a 
nádrží, ukládat na březích předměty a látky, které by mohly způsobit závady ze zdravotního 
nebo bezpečnostního hlediska. 

3. V pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a vodárenských nádrží sloužících k 
hromadnému zásobování pitnou vodou, musí být dodržována všechna omezující opatření k 
ochraně zdravotní nezávadnosti vody. 

Čl. 7 

Rybolov 

1. Rybolov je dovolen pouze na platné povolení, a to v úsecích, které jsou k tomuto účelu 
vyhrazeny. 

2. Při provozování rybolovu je třeba se řídit rybářským řádem, který je připojen k povolence. 

Čl. 8 

Stanování, táboření a rozdělávání ohně 

l.Stanovat, tábořit a rozdělávat oheň je dovoleno jen na místech k tomu určených a 
označených obecními úřady. 

Toto ustanovení se netýká soukromých pozemků. 

2. Opustit tábořiště je dovoleno teprve po úplném vyhasnutí ohně, popř. po důkladném a 
bezpečném jeho uhašení a odstranění snadno zápalných látek, zejména větví a hrabanky z 
okruhu ohniště do vzdálenosti alespoň l metr až na minerální půdu, pokud nebylo použito 
stálé ohniště, vybudované pro lokality sloužící k rekreaci. 

3. Orgány a organizace, které vydávají táborové řády, upravující vnitřní režim tábora a 
vydávané v místech soustředěného stanování a táboření, jsou povinny dodržovat ustanovení 
tohoto nařízení. 

Čl. 9 

Protipožární opatření 

Ve všech objektech v rekreačním území musí být udržovány v řádném stavu topeniště, 
komíny elektrická a jiná zařízení, která by mohla být příčinou požáru. Uživatelé objektů jsou 
povinni dodržovat i všechna ostatní protipožární opatření vyplývající ze zákona o požární 
ochraně. 



Důležitá telefonní čísla - ohlašovny požárů : 

Místo telefonní číslo dosažitelnost 
Okr. ohlašovna Prostějov 150 trvale 
OÚ Plumlov 393217 pracovní dny 7,00-16,00 hod. 

byt starosty 393385 
po prac. době, v době prac. 
klidu 

byt zástupce starosty 393204 
po prac. době, v době prac. 
klidu 

Tesárna Plumlov 393200 trvale 
ZD Plumlov 393310 prac. dny 7,00-16,00 hod. 

Čl. 10 

Koupání 

1. Koupání je dovoleno pouze na místech k tomu určených a označených. 

2. Do prostorů vymezených pro koupání nemají přístup žádná plavidla s výjimkou plavidel 
plavčíků a záchranného člunu Policie a plavidel Státní plavební správy. Ostatní plavidla 
vplout do těchto prostorů mohou jen v případech nouze /nebezpečí potopení apod./. 

3. Zakazuje se koupání psů na vyhrazených koupalištích. 

4. Koupání je z bezpečnostních důvodů zakázáno : 

a/ v částech vodní plochy ohraničených červenými bójemi s bílým vodorovným pruhem 
uprostřed výšky bóje nad hladinou a v místech zvlášť označených zákazem koupání, 
b/ v prostoru přehradní hráze, a to až do vzdálenosti vyznačené bójemi, 
c/ v blízkosti plavebních a hydrotechnických zařízení. 

5. Není přípustné, aby se koupající : 

a/ přibližovali k plujícím plavidlům, 
b/ zavěšovali na plavidlech, přístavní můstky a jiná plavební zařízení a skákali z nich do vody, 
c/ přemísťovali, poškozovali nebo ničili plavební znaky (bóje), 
d/ vzájemně se ohrožovali. 

Čl. 11 

Vodní sporty 

1. Na vodní hladině se dovolují jen takové sporty, které nejsou doprovázeny zvýšeným 
hlukem, neznečišťují ovzduší a vodu a neohrožují bezpečnost ostatních uživatelů vodní 
plochy. 

2. Všichni uživatelé přehrady (vůdcové malých plavidel) se musí před vlastní činností na vodě 
seznámit s plavebními poměry, tzn. musí znát stavy, vzdutí vodní hladiny, překážky v plavbě, 
prostory vyhrazené pro jednotlivé činnosti apod.. 



3. Na vodní ploše přehrady je povoleno provozovat celkový počet nemotorových plavidel 100 
ks, tzn. veškerých veslic, kanoí, kajaků v půjčovně loděk i soukromých cca 50 ks. Startovací 
místo pro WS - na levém břehu přehrady pod letním kinem a na pravém břehu v oblasti 
půjčovny lodí kanoistického oddílu OP Prostějov. 

4. Provozovatelé hromadných vodních sportů, kteří provádějí vodní sporty za účelem výcviku 
mládeže, vrcholového sportu a další činnosti, musí ke svému umístění a provozu na vodní 
ploše přehrady získat souhlas od Správy vodního díla (Povodí Moravy), Správy 
rekreační oblasti, Státní plavební správy Praha, pobočky v Přerově, která pak vydá podmínky 
pro provoz a činnost. Bez těchto souhlasů a vydaných podmínek se provoz těmto organizacím 
nepovoluje. 

5. Vstup na led zamrzlé přehrady pouze na vlastní nebezpečí. 

Čl. 12 

Plavidla 

Provoz a plavba malými plavidly : 

1. Podmínky provozu se řídí předpisy pro vnitrozemskou plavbu, zejména pak pro zajištění 
plavební bezpečnosti, plynulosti plavby a pořádku na vnitrozemských vodních cestách slouží 
vyhl. FMD č. 153/1973 Sb. - O řádu plavební společnosti, jejichž ustanoveními se musí každý 
uživatel vodní plochy řídit a tyto respektovat. 

a/ Na malé plavidlo, které je vratké, je zakázáno brát děti do 3 let. Děti starší 3 let, jakož i 
osoby dospělé, neznalé plavání, musí mít za plavby nasazenou záchrannou vestu nebo 
záchranný kruh. 
b/ Malá plavidla nesmějí být za plavby přetěžována. 
c/ Osoby plující na malých plavidlech jsou povinny podřídit se příkazům vůdce malého 
plavidla, který odpovídá za správné rozmístění osob a za pořádek na plavidle. 
d/ Je zakázáno sedět za plavby na boku (lodním okraji) malého plavidla, rovněž je zakázáno v 
malém plavidle za plavby stát.  
e/ Je zakázáno vplouvat malými plavidly do prostorů vyhrazených pro koupání nebo do 
prostorů vyhrazených pro jiné činnosti, označených plovoucími znaky Zákaz vplutí - podle 
ŘPB. 
f/ V případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se mimo vyhrazený prostor, je vůdce 
plavidla povinen obeplout ho na vzdálenost nejméně 3 m a pokud možno tak, aby koupající 
zůstal mezi plavidlem a nejbližším břehem, v případě potřeby je třeba upozornit hlasitým 
voláním koupajícího, že se malé plavidlo přibližuje. 
g/ Malá plavidla se musí vzájemně vyhýbat doprava. Kříží-li se směry dvou malých plavidel, 
vyhýbá se nebo počká to malé plavidlo, které má druhé malé plavidlo po svém pravém boku. 
Při vyhýbání nesmí křížit dráhu druhého plavidla ve směru jeho plavby, tj. před jeho přídí. 
h/ Skupina malých plavidel plujících s dětmi a mládeží, musí mít odpovědného vedoucího, v 
potřebné míře znalého plavebních předpisů a obeznámeného s technikou plavby malých 
plavidel příslušného typu. 
i/ Malá plavidla plující jednotlivě, ani jejich sestavy, nesmějí překážet v plavbě, popřípadě 
manévrování velkých plavidel a nemohou požadovat, aby se tato plavidla odchýlila od směru 
plavby. 
j/ Malá plavidla musí mezi sebou vzájemně zachovávat tato pravidla plavby : 



- malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit cestu všem ostatním malým plavidlům, 
- malá plavidla bez vlastního pohonu, která plují bez pomoci plachet, musí uvolnit cestu všem 
malým plavidlům plujícím pomocí plachet, 
- malá plavidla, která mají povinnost uvolnit cestu, musí včas uhnout doprava, 
- malá plavidla plující pomocí plachet se vyhýbají tak, že plavidlo plující po pravém boku (tj. 
mající hlavní plachtu na pravém boku), musí uvolnit dráhu plavidlu plujícímu po levém boku, 
plují-li plachetnice stejným směrem, musí uvolnit dráhu ta plachetnice, která je návětrní. 

Vedení malých plavidel :  

1. Malé plavidlo s vlastním pohonem o výkonu motoru nad 4 kW (5,4 k), plavidlo bez 
vlastního pohonu o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení nad l.000 kg, plavidlo s 
celkovou plochou plachet nad 10 m2 - smí být vedeno osobou starší 18 let, která má průkaz 
způsobilosti k vedení plavidel příslušné kategorie. 

2. Plavidlo s vlastním pohonem o výkonu motoru do 4 kW (5,4 k), smí být vedeno osobou 
starší 15 let, která má průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla. 

3. Plavidla, která nevykazují znaky v předchozích odstavcích, tj. veslice, kajaky, kanoe a jim 
podobná plavidla, smějí být vedena osobou starší 15 let, která je k tomu tělesně a duševně 
způsobilá, je obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném s plavebními 
předpisy a zejména provozním řádem vodního díla. 

4. Průkazy způsobilosti k vedení plavidel vydává Státní plavební správa na podkladě úspěšně 
složených zkoušek způsobilosti. Průkaz způsobilosti musí mít vůdce plavidla vždy u sebe a 
předložit ho na vyzvání orgánům Státní plavební správy nebo Policii. 

Výstroj malých plavidel : 

1. Malá plavidla bez vlastního pohonu o nosnosti do 500 kg (veslice, kajaky, kanoe apod.) 
musí mít ve výzbroji alespoň dvě vesla nebo pádla, vylévačku (houbu) a vyhazovací 
lanko nebo řetízek delší než 5 m. 

2. Malá plavidla bez vlastního pohonu o nosnosti větší než 500 kg musí být vybavena 
nejméně jedním lankem delším než 15 m, háčkem nebo bidlem, dvěma vesly nebo pádly, 
lékárničkou, záchranným kruhem, vylévačkou a vědrem s lankem. 

Evidence a označení malých plavidel : 

1. Malá plavidla, která spadají do celostátní evidence u Státní plavební správy, tj. plavidla s 
vlastním pohonem motoru nad 4 kW, plachetnice s celkovou plochou plachet nad 10 m2, 
plavidla bez vlastního pohonu o celkové hmotnosti 1.000 kg, včetně zatížení musí být 
označena evidenčním číslem na vnějších stranách přídě lodního trupu nesmazatelnými 
latinskými čísly a písmeny o výšce 10 cm, označení musí být provedeno kontrastně.  

2. Ostatní malá plavidla, která nepodléhají celostátní evidenci, eviduje Správa povodí - Správa 
vodního díla, musí být označena přiděleným evidenčním číslem příslušným pro přehradu na 
vnějších stranách přídě lodního trupu, nesmazatelnými latinskými čísly a písmeny o výšce 10 
cm, označení musí být kontrastní. 



3. Zřizování pevných lávek a plovoucích zařízení do břehu a zejména mimo určená stanoviště, 
kotviště, není dovoleno. 

4. Doba od 1. listopadu do 31. března každého roku se vyhlašuje jako doba zimního období, v 
němž musí být všechna malá plavidla a plovoucí zařízení odklizena z vodní hladiny (vytažena 
na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí) k přezimování. 

Na vodní ploše přehrady není dovoleno : 

1. Provoz všech motorových plavidel se strojním pohonem mimo plavidla:  

- Správy vodního díla  
- Povodí Moravy 
- Policie 
- Státní plavební správy 
- záchranné účelové služby, tj. zajišťování podniků na vodě apod.. 

2. Provoz výše uvedených plavidel s vlastním strojním pohonem (mimo plavidla Policie) 
může být provozován jen tehdy, jsou-li tato plavidla zaevidována v celostátní evidenci u 
Státní plavební správy a mají-li platné lodní doklady. Vedením těchto plavidel může být 
ověřena osoba jen s platným průkazem způsobilosti. Plavidla těchto dozorčích organizací 
nesmějí být nadměrně hlučná (70 db/A se vzdáleností 30 m).Provozovatelé těchto plavidel 
musí mít udělenou výjimku z vyhl. VLHZ č. 82/1976 Sb. o používání povrchových vod 
motorovými plavidly. 

3. Jakékoliv používání, provoz a umísťování obytných plavidel (housebotů) na vodní ploše 
přehrady. 

4. Plavba na přehradě za silného větru o rychlosti cca 25 km v hodině, který se projevuje 
těmito znaky : tvoří značné vlny, které mají zpěněné vrcholky, loďky se převalují na vlnách, 
vítr pohybuje slabšími stromy apod., za deště a jiné špatné viditelnosti. 

5. Plavba za červené bóje s bílým vodorovným pruhem nad vodní hladinou, označující 
uzavření části vodní plochy pro plavbu. 

6. Vyvazování malých plavidel na plavební znaky, bóje, stromy, hydrotechnická zařízení, na 
přístavní můstky cizích organizací, kotvení v plavební dráze malých plavidel při závodech a v 
blízkosti přírodních koupališť. 

7. Používání nátěrových, těsnících hmot na plavidlech, ze kterých se mohou uvolnit látky 
obsahující fenoly nebo jiné škodlivé látky, např. dehet, asfalt apod.. 

8. Plavba všech malých plavidel při kótě vzdutí vodní hladiny přehrady (276,85 m n. m.). 

9. Plavidla nevyvázaná, volně se pohybující po hladině nebo plavidla neodklizená před 
povodní, zámrazem apod., mohou být orgány nebo správou přehrady v případě, že narušují 
řádný provoz přehrady, odklizena na náklad majitele. 

Č á s t III 



Závěrečná stanovení 

Čl. 13 

Pokyny dozorčích orgánů 

Uživatelé a návštěvníci rekreačního území jsou povinni dbát příkazů , pokynů a výzev 
obecního úřadu, myslivecké a rybářské stráže, stráže ochrany lesa, popř. Státní plavební 
správy a pracovníků vodohospodářského orgánu, organizace, která vodní dílo spravuje, 
orgánů státní péče o lesy, jakož i Policie a Správy rekreační oblasti Mostkovice. 

Čl. 14 

Porušování povinností stanovených tímto nařízením o ochraně životního prostředí v 
rekreačním území bude posuzováno - pokud naplní skutkovou podstatu přestupku - podle 
zákona č. 200/90 Sb., nejde-li o trestný čin. Zastupitelstvo Obecního úřadu v Plumlově 
schválilo toto obecně závazné nařízení dne 25.2. 1992.  

Ruší se Provozní řád pro rekreační oblast přehrady v Plumlově ze dne 1.5. 1984. 

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. dubna 1992. 

Zástupce starosty : Hana M a j o r š i n o v á 
Starosta : Adolf S u š e ň 

 


