
 
 Dělnická tělocvičná jednota Hradec Králové – Hradecký klub veslařů 

 

Základní pokyny pro používání lodí 
 

1) Loď je zakázáno používat pokud nesplňuje základní požadavky pravidel veslování: 
 

a) Loď musí být na špičce opatřena plným míčkem z tvrdé gumy nebo materiálu 
stejné tuhosti, bílé barvy, o průměru nejméně 4cm, a to i při tréninku, v případě 
nesplnění je loď nepojízdná z bezpečnostních důvodů. Toto pravidlo neplatí 
pro plastové lodě od výrobce VIRUS. 

b) Loď musí být vybavena nohavkami nebo botkami takové konstrukce, aby se 
mohl veslař vyprostit z lodě bez použití rukou v nejkratším možném čase, 
nohavky s volnou patou musí byt připevněny k pevné konstrukci lodě a jejich 
zdvih může být maximálně 10cm, v případě nesplnění je loď nepojízdná 
z bezpečnostních důvodů. 

 
2) Loď je zakázáno používat při jejím značném poškození: 
 

a) Jestli že má loď poškozená hlavní žebra. 
b) Jestli že je v obšívce lodi díra nebo prasklina. 
c) Jestli že je natolik poškozena digita , že při velkých vlnách hrozí potopení. 

 
3) Zásady pro používání lodí: 
 

d) Ke každé lodi lze  používat pouze její krakorce a slajd a vesla podle seznamu 
vesel.  

e) Před použitím je nezbytné vizuálně zkontrolovat a uzavřít všechny větrací 
otvory.  

f) Před vysednutím je třeba rozvázat tkaničky (rozepnout suchý zip) a teprve po 
té zout nohavky. 

g) Po vyndání vesel je třeba zajistit závlačky havlinek v zavřené poloze. 
h) Po ukončení tréninku je povinností loď očistit a udržovat jí v čistotě a to ne 

pouze její vanu, ale i vnitřní části. 
i) Před uložením je třeba otevřít všechny větrací otvory.  
j) Loď musí být při uskladnění  položena na nosiče  palubou dolu na výztuhy 

vlnolamu nebo v místech upevnění krakorců a podobně. Nesmí být položena 
na digity nebo na krakorce.Toto pravidlo neplatí pro plastové lodě od výrobce 
VIRUS. 

 
4)  Případné závady je nutné zapsat do lodní knihy a nahlásit správci loděnice. 
  

Za dodržování základních povinností je zodpovědný každý člen klubu a u členů mladších  
18-ti let je pověřen dohledem jejich trenér. Osoby mladší 18-ti let a hosté mohou provádět 
vodácký výcvik pouze pod dohledem dospělého člena. 
Změna pokynů je v kompetenci výboru DTJ-HKV. 
 
          předseda DTJ-HKV 

Leoš Heger 
 
Platnost od 30.3.2009 


