
Část 3

VODNÍ  LYŽAŘSKÉ VLEKY
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ZÁKON  O  DRAHÁCH
• Lyžařský vlek je pevné dopravní zařízení z kategorie zdvihadel, principiálně je velmi podobné 

sedačkové lanovce. Je však primárně určeno k vlečení lyžařů na lyžích, snowboardistů či 
skibobistů přímo po zasněženém povrchu. Zpravidla na něj navazuje jedna či více lyžařských tratí 
respektive sjezdovek.

• V rámci efektivního využití investic jsou některé lyžařské vleky používány mimo zimní sezónu pro 
terénní cyklisty. Takové využití je však spíše ojedinělé. Jako cyklistický vlek slouží v létě například 
lyžařský vlek v areálu Razula (Velké Karlovice, Beskydy)[2], od roku 2007 v Rokytnici nad Jizerou,[1]

vlek v areálu Peklák v České Třebové-Parníku atd.

• Na rozdíl od lanových drah není lyžařský vlek dráhou ve smyslu Zákona o drahách (266/1994 Sb.). 
Podle znění novelizovaného zákonem č. 191/2006 Sb. je však s účinností od 11. června 2006 a  
novely č. 316/2016 Sb., takzvaným „určeným technickým zařízením“ dráhy, podobně jako 
například eskalátor. K provozu musí mít „průkaz způsobilosti určeného technického zařízení“
vydaný Drážním úřadem (§ 47 dráž. zák.). Průkaz způsobilosti zaručuje, že vlek podléhá 
pravidelným odborným revizím, prohlídkám a zkouškám podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., 
novelizace vyhl.č. 128/2017 Sb., (Řád určených technických zařízení) a má způsobilou obsluhu i 
provozovatele. Přechodná ustanovení umožňovala provozování bez průkazu způsobilosti UTZ u již 
dříve provozovaných vleků, pokud žádost o průkaz způsobilosti byla podána do října 2007, a do 
června 2007 bylo přechodně povoleno provozování i podnikatelům, kteří k tomu byli oprávnění 
před účinností novely zákona. 
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PARAMETRY

• Vodní lyžařský vlek 
• Sezóna trvá podle počasí, ale nejčastěji od května 

do konce září. Délka vleku je v řádu stovek metrů 
(830m), může mít např. 8 závěsů umožňujících 
jízdu až osmi osob najednou a na vodě může být 
několik překážek, včetně 16m boardslide, 3 
kickerů a fun box (A frame 19 x 0,4m a box 10,5 x 
2 m).

• Vlek slouží např. k provozování vodního lyžování, 
wakeboardingu, wakeskatingu, wakeskiingu a 
kneeboardingu.
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§ 47 URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
• (1) Technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před 

účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných 
trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy 
anebo lyžařských nebo vodních vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která 
podléhají dozoru podle tohoto zákona.

• (2) Podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení a jejich 
konkretizaci stanoví prováděcí předpis.

• (3) Před uvedením určeného technického zařízení do provozu musí být schválena jeho 
způsobilost k provozu. Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje 
drážní správní úřad vydáním průkazu způsobilosti.

• (4) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti určeného technického zařízení na 
základě technické prohlídky a zkoušky, kterou zajistí výrobce nebo jiná osoba, která 
prokáže právní zájem na schválení určeného technického zařízení, na svůj náklad u 
právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy. Je-li určené technické zařízení 
současně stanoveným výrobkem podle zvláštního předpisu7h), je podkladem pro 
rozhodnutí drážního správního úřadu doklad o shodě vydaný podle zvláštního právního 
předpisu7i).

• (5) Při provozování dráhy a při provozování drážní dopravy mohou být provozována jen 
určená technická zařízení s platným průkazem způsobilosti.
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STAVBA, KONSTRUKCE, ZAŘÍZENÍ

• § 2 odst. 3 SZ - Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která 
vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 
jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná 
stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu 
jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci 
stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro 
reklamu.

• § 3 odst. 2) - Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí 
informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a 
technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V 
pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující 
stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 
8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.
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§ 76 STAVEBNÍHO  ZÁKONA

• (1) Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv 
jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy 
v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

• (2) Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a 
být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za 
tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li 
mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu známy.
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§ 90 STAVEBNÍHO  ZÁKONA

• V územní řízení stavební úřad posuzuje, zda je 
záměr žadatele v souladu

• a) s vydanou územně plánovací dokumentací

• b) s cíli a úkoly územního plánování
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