
PROVOZNÍ ŘÁD JEZERA PODĚBRADY

UPOZORNĚNÍ
Jezero není hlídáno plavčíkem a koupání probíhá na vlastní nebezpečí.
Nacházíte se na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

ŽÁDÁME NÁVŠT ĚVNÍKY, ABY V AREÁLU JEZERA RESPEKTOVALI TATO
PRAVIDLA:

Není dovoleno:
- vjíždět motorovými vozidly mimo plochu parkoviště a k němu vedoucí příjezdovou

cestu
- tábořit a rozdělávat ohně
- odhazovat odpadky mimo instalované nádoby na odpadky ani jinak znečišťovat vodu

a ostatní prostranství
- provozovat rybolov v prostoru rekreačních zón vyznačených v mapě v koupací sezóně

(od 1.6. do 31.8.) v době od 8:00 do 20:00 hod

Chovejte se ohleduplně k ostatním a ke svému okolí a dodržujte následující:
- neohrožujte bezpečnost svou ani ostatních návštěvníků
- nerušte okolí hlasitou hudbou ani jiným hlukem
- nepoškozujte luční plochy, keře, stromy a ostatní vegetaci
- nenechávejte volně pobíhat psy ani jiná domácí zvířata v prostoru rekreačních zón v

průběhu koupací sezóny
- ke slunění na dekách a vstupování do vody slouží rekreační zóny (vyznačeno v mapě)
- nevstupujte do ploch luk v Přírodní rezervaci Plané loučky a jejím ochranném pásmu –

„uválení“ porostů ztěžuje jejich sečení.

Na dodržování výše uvedených pravidel dozírá správce pozemků, Stráž přírody, Rybářská
stráž, Myslivecká stráž a Policie ČR.
Nedodržení pravidel uvedených v tomto provozním řádu může být posuzováno jako porušení
zákonných norem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
� Jezero Poděbrady je zařazeno mezi tzv. koupací oblasti (dle vyhlášky Ministerstva

zdravotnictví ČR č. 159/2003 Sb. v platném znění).
� Nejvyšší návštěvnost území je v letním období v době tzv. koupací sezóny. Tou se rozumí

období od 1. června do 31. srpna.
� Za vstup do areálu se nevybírá vstupné.
� Provoz občerstvení je možný v době od 8 do 20 hodin.

V koupací sezóně:
- jsou sečeny travnaté plochy - rekreační zóny (viz. mapa)
- jsou instalovány a průběžně vyváženy koše na odpadky
- kvalitu vody průběžně sleduje Krajská hygienická stanice v Olomouci



Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
Tel. 585 344 156, litpom@nature.cz

Vlastimil Sedláček, vlastník a nájemce pozemků


