ŘÁD REKREAČNÍ OBLASTI JEDOVNICE
I. Vodní plocha rybníka Olšovce
A) Koupání
1. Rekreační rybník Olšovec je nehlídanou vodní nádrží, na které je povolena rekreační
a sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
2. Koupání a provozování vodních sportů není dovoleno v blízkosti mokřadu, ostrůvku
a vleků Wake parku. Minimální přípustná vzdálenost od těchto objektů je 25 m.
3. Dětem do 10 let je povolen vstup do vody pouze pod dohledem dospělé osoby.
4. Není přípustné vzájemné potápění, vhazování se do vody, povykování a bezdůvodné
volání o pomoc.
5. Je zakázáno do rybníka vylévat znečištěné vody nebo odhazovat odpadky či
předměty ohrožující bezpečnost a zdraví koupajících se osob.
6. Zakazuje se koupání psů v prostorách sloužících ke koupání rekreantů. Ke koupání
psů je možné využít prostor u lesíka Šíbrnky.

B) Plavba
1. Provozování soukromých plavidel s motorovým pohonem není povoleno.
2. Na vodní ploše rybníka Olšovec je povolen maximální počet malých plavidel:
-

60 ks veslic, kánoí, pramic apod.

-

25 ks plachetnic včetně plováků s plachtou (windsurfing)

3. Plavba všech plavidel rekreačních i sportovních, s výjimkou lehátek, smí být
prováděna pouze se souhlasem Úřadu městyse Jedovnic (dále jen úřad městyse). Pro
plavbu všech druhů lodí platí ustanovení Řádu plavební bezpečnosti (vyhláška č.
344/1991 Sb).
4. Majitelé plavidel jsou povinni přihlásit každoročně do 30. dubna svoje plavidlo
k registraci na úřadu městyse. Poplatek za registraci činí u plavidel právnických osob
500 Kč/rok a u fyzických osob 300 Kč/rok. Majitel plavidla je povinen plavidlo řádně
označit označením přiděleným úřadem městyse. Výjimku povoluje úřad městyse.
5. Vůdce malého plavidla odpovídá za technicko-provozní stav malého plavidla, za jeho
posádku i za ostatní osoby na plavidle. Odpovídá za to, že malé plavidlo není
přetěžováno a že osoby jsou na něm správně rozmístěny. Vůdce malého plavidla
odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace. Je
povinen včas zhodnotit plavbu zejména s ohledem na druh a účel plavidla, kterého
hodlá v takových podmínkách používat. Je povinen plavbu včas přerušit, pokud by

s ohledem k místním podmínkám další plavba již nebyla bezpečnou.
6. V případě, že malé plavidlo míjí koupajícího se, je vůdce malého plavidla povinen
obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi
malým plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je
bezpečná vzdálenost minimálně 10 m a pro malé plavidlo bez vlastního pohonu
minimálně 3 m.
7. Kříží-li se směr plavby různých druhů plavidel tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí
srážky, je nutno dodržet následující pravidla:
a) Malá plavidla s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým
plavidlům.
b) Malá plavidla bez vlastního pohonu (veslice, pramice, kánoe apod.) musí uvolnit
dráhu plachetnicím.
c) Plachetnice, které plují křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí
srážky, musí vzájemně dodržet následující pravidla:
i.

Mají-li plachetnice vítr z různých směrů, musí plavidlo s větrem z levého
boku uvolnit dráhu plachetnice mající vítr z pravého boku.

ii.

Mají-li plachetnice vítr ze stejných směrů, musí plachetnice v návětří
uvolnit dráhu plachetnici v závětří.

iii.

Má-li plachetnice vítr z levého boku a nelze z něho přesně určit, zda má
jinou plachetnici na návětrné straně z pravého nebo levého boku, musí mu
uvolnit dráhu.

d) Plují-li plavidla proti sobě tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky, musí
každé plavidlo změnit svůj směr doprava, aby se mohla plavidla potkat levými
boky.
8. Koupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a
plynulost plavby malých plavidel zejména nesmějí plavat do dráhy plujícího plavidla.
9. Musí zachovávat vzdálenost minimálně 10 m od boku malého plavidla s vlastním
pohonem a 3 m od boku ostatních plavidel.
10. Vůdce jakéhokoliv malého plavidla nesmí vést plavidlo pod vlivem alkoholu nebo
omamných prostředků.
11. Malá plavidla mohou mít svá stanoviště jen na místech k tomu určených a označených
na břehu tabulí.
12. Plavidla bez vlastního pohonu o nosnosti do 500 kg včetně povoleného zatížení
(veslice, pramice, kánoe, apod.) musí být vybavena 2 vesly nebo pádly, vylévačkou
(houbou) a vyvazovacím lankem nebo řetízkem delším než 5 m.

13. Pořadatel veřejné sportovní akce na vodě je povinen požádat úřad městyse o povolení
nejméně 30 dnů předem. V žádosti musí uvést druh a dobu konání akce a jméno osoby
odpovědné za bezpečný průběh akce.
14. Uživatelé všech plavidel jsou povinni poskytnout okamžitou pomoc tonoucím
a osobám volajícím o pomoc.
15. Loďkování je povoleno v měsících červnu, červenci a srpnu od 8.00 do 20.00 h,
v měsících květnu a září od 9.00 do 19.00 h. Výjimku povoluje úřad městyse.
16. Doba od 1. října do 30. dubna každého roku se vyhlašuje jako „doba zimního období“,
v němž musí být všechna malá plavidla a plovoucí zařízení odklizena, nebo vytažena
na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí.
17. Pořádání sportovních i jiných podniků za účasti obecenstva jak na volné vodní ploše,
tak na zamrzlé hladině rybníka, resp. v celé rekreační oblasti, smí být uskutečněno
pouze se souhlasem úřadu městyse.
C) Chytání ryb
Sportovní rybolov povolen na rybníku Olšovec každoročně od 1. července do
31. srpna. Zakoupení povolenky je možné v ATC Olšovec v červenci a srpnu denně
v době od 6.00 do 22.00 h.

II. Vodní plochy rybníka Budkovanu, Vrbového a Dubového
1. Rybníky Budkovan, Vrbový a Dubový jsou přirozenou rezervací vodního ptactva
a dalších živočichů. Slouží jako chovné rybníky pro rybí obsádku rekreačního
rybníka Olšovce.
2. Pro rybníky Budkovan, Vrbový a Dubový platí zákaz rybolovu, koupání, loďkování
a stanování v jejich bezprostřední blízkosti.

III. Zimní období na všech vodních plochách
1. Po zámrazu je možno vstupovat na ledovou plochu jen na vlastní nebezpečí
a odpovědnost. Doporučuje se zachovat co největší opatrnost vzhledem k různé síle
ledu a větracím šachtám v ledu vysekaným.
2. Sportovní činnost na zamrzlé hladině smí být vykonávána pouze tak, aby nebyla
ohrožena bezpečnost ostatních účastníků.

IV. Příroda a les
1. Je dovoleno sbírat suché, padané klestí a šišky, léčivé rostliny a lesní plody

bez poškození porostů a půdy.
2. Je zakázáno a bude pokutováno:
a) zakládání ohňů v lese a mimo vyhrazená místa
b) stanování a táboření mimo kemp
c) lámání a sekání větví a stromů, kácení stromů a keřů volně rostoucích, loupání
kůry stromů
d) vytrhávání kořenů a trhání chráněných rostlin
e) chytání a usmrcování zvěře, její plašení, ničení vajec a hnízd ptactva
f) jakékoliv znečišťování půdy, porostů a okolí skládáním odpadků, popela apod.
g) vstupovat do mokřadu a na přilehlou hráz
h) jednání směřující proti bezpečnosti a ochraně lesního majetku, přírody a vodního
hospodářství.

V. Chatová oblast
1. Užívání chat je zakotveno ve smlouvě uzavírané mezi uživatelem a městysem
Jedovnice. Chatová oblast leží na pozemcích, které jsou majetkem městyse
Jedovnice. Je zde zakázáno kácení stromů, keřů a zřizování nových cest. Výjimku
povoluje úřad městyse.
2. Rekonstrukce chat, jejich zařízení, terénní a vegetační úpravy vyžadují vyjádření
a schválení stavebního úřadu. V době rekreační sezóny, tj. od 15. června do 15. září,
se zakazuje provádění jakékoliv stavební činnosti. Výjimku povoluje úřad městyse.
3. Změny ve vlastnictví chat a jiných zařízení je povinen majitel oznámit úřadu městyse
do 30 dnů od jejich vzniku. V případě prodeje chaty má městys Jedovnice ze zákona
předkupní právo.
4. Chaty musí být udržovány v řádném stavu.
5. Každá chata musí mít připojení na kanalizaci nebo mít vybudovanou dostatečně
velkou nepropustnou odpadní jímku pro WC a splašky z kuchyní, umýváren apod.
Vzdálenost těchto jímek od zdroje pitné vody musí být minimálně 150 m.
6. Odpad se ukládá do kontejnerů dle obecní vyhlášky č. 1/2015 o systému sběru,
přepravy, třídění a odstraňování odpadu v platném znění. Zakazuje se ukládání
jakéhokoliv odpadu mimo kontejnery. Spalovat lze jen v zařízení k tomu určeném
(dle zákona o ovzduší jen určená paliva). Je zakázáno ukládat do kontejnerů
organické odpady (listí, trávu, větve apod.).
7. Při pronajímání chat je povinností provozovatele vést knihu hostů, sloužící jako
evidence přechodného pobytu, která v průběhu roku podléhá kontrole. Poplatky z této

činnosti jsou stanoveny obecní vyhláškou č. 3/2010 o místních poplatcích v platném
znění.
8. V chatové oblasti není dovoleno držet a užívat lovecké zbraně, vzduchovky, poplašné
pistole a výbušniny. Rovněž není dovolen chov drobného hospodářského zvířectva
a volné pobíhání psů v chatové oblasti.
9. Pořádání táborových ohňů je přípustné jen výjimečně se souhlasem úřadu městyse a
Hasičského záchranného sboru. V chatové oblasti se povoluje zakládat ohně za
účelem tepelné úpravy potravin za účasti dospělých osob na zvlášť vybudovaných,
bezpečných ohništích.
10. Uživatelé jsou povinni se chovat v chatách a ubytovnách tak, aby nerušili
a neomezovali sousední uživatele. Rozhlasové a televizní přijímače je třeba ztlumit
tak, aby nerušily sousední uživatele. Nadměrně hlučné stavební úkony (tlučení, řezání
apod.) je zakázáno provádět o nedělích a státních svátcích.
11. Držitelé a uživatelé chat jsou povinni dodržovat zásady občanského soužití, snažit se
o dobré sousedské vztahy, vycházet si vzájemně vstříc a pomáhat si zejména
v ochraně svých chat a zařízení proti neoprávněným a zločinným zásahům cizích
osob, přiměřeně zasáhnout proti osobám, které by poškozovaly nebo znečišťovaly
půdu, porost, veřejné zařízení nebo majetek sousedů.
12. V době od 22.00 – 6.00 h jsou povinni všichni obyvatelé a návštěvníci rekreační
oblasti dodržovat noční klid.
13. Zakazuje se rozmísťování jakýchkoliv reklam v rekreační oblasti bez povolení úřadu
městyse.

VI. Stanování a táboření
Místa pro hromadná tábořiště, rodinný autokempink a individuální stanování jsou v rekreační
oblasti povolena pouze v prostorách Autokempu Olšovec. Výjimku u hromadných tábořišť
povoluje úřad městyse. Pro tato místa je vydán platný samostatný táborový řád.

VII. Doprava a parkování
1. Výjimky k vjezdu do rekreační oblasti povoluje úřad městyse.
2. Při jízdě dopravními prostředky je třeba zvýšenou měrou brát ohled na uživatele
a návštěvníky pobývající v rekreační oblasti, užívat jen určené komunikace a dbát
v největší míře tichosti a bezpečnosti provozu.
3. Vjezd a parkování motorových vozidel mimo vyhrazená místa není dovoleno.

Výjimku vjezdu povoluje úřad městyse. Provoz na parkovištích řídí osoby zmocněné
úřadem městyse. Řidiči jsou povinni respektovat jejich pokyny.
4. V rekreační oblasti (ani na vykázaných místech pro parkování) není dovoleno čistit
a omývat vozidla, vypouštět oleje do půdy, provádět na vozidlech takovou údržbu,
která je spojena se znečišťováním prostoru.
5. Motorových vozidel se smí používat jen pro příjezd a odjezd z chatové oblasti a to
nejkratším směrem. Pojíždění v rekreační oblasti je zakázáno.

Vybraná telefonní čísla
Jednotný integrovaný systém

112

Policie Blansko

158, 974 631 111

Obecní policie městyse Jedovnice

723 204 979 (v případě nedostupnosti volat linku 158)

Hasiči

150, 516 417 201

Hasiči Jedovnice

723 971 249

Zdravotní záchranná služba

155

Zdravotní středisko Jedovnice

516 442 213 praktický lékař pro děti a dorost
516 442 725 praktický lékař
516 442 817 praktický lékař
516 442 726 zubní lékař

Lékárna Kras Jedovnice

516 442 238

Autokemp Olšovec, s. r. o.

725 896 488 recepce, rezervace, informace
724 783 881 vedení ATC

Odtahová služba

602 778 615

Pošta Jedovnice

516 442 823

Poruchy vodovodů

800 137 239

Poruchy elektřiny

840 111 222

Čerpací stanice Jedovnice

516 442 115

Úřad městyse Jedovnice

516 528 211

Další informace: www.jedovnice.cz, www.olsovec.cz
Znění Řádu rekreační oblasti rybníka Olšovce bylo schváleno Radou městyse Jedovnice dne
25. 8. 2016 usnesením č. 35/16.
V Jedovnicích 1. 9. 2016

