PROVOZNÍ ŘÁD BIKE PARKU KLÍNY
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Tento provozní řád se vztahuje na provoz singletrackových tras (dále jen cyklotras) Bike parku Klíny
ve Sport areálu Klíny.
Provozovatelem Bike parku Klíny je Sport areál Klíny, s.r.o. se sídlem společnosti: Rašov 64, 436 01
Klíny.
Vstupem na cyklotrasy Bike parku Klíny uživatel potvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem.
Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zaměstnanci společnosti Sport areál Klíny a mají
právo jezdce, který poruší některé ustanovení provozního řádu, vyloučit z přepravy na lanové dráze
a neumožnit mu jízdu po tratích Bike parku.
Účastník provozu na cyklotrasách Bike parku Klíny je povinen se řídit tímto provozním řádem,
platnými právními předpisy (zejména lesním zákonem č. 289/1995 Sb.) a pokyny provozovatele,
nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník
plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli Bike parku Klíny, Sport areálu
Klíny i třetím osobám způsobí.
Provozovatel Bike parku Klíny neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly
způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům provozovatele, nebo
jím pověřených osob.
Dětem do 10 let bude vstup do Bike parku Klíny umožněn pouze pod dozorem některého ze
zákonných zástupců na jeho odpovědnost, případně s instruktorem společnosti ZIMLET Klíny.
Před první jízdou se musí jezdec seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule – přehledná
mapa a popis tras) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým dovednostem. Pro začátečníky je
určena zelená a modrá trať. Jezdec smí jezdit pouze po vyznačených trasách a musí respektovat
značení na trase (obzvláště v místě styku tras a na křížení se silnicí) a tomu upravit a přizpůsobit
rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků
areálu. Je zakázáno vyjíždět z vyznačených tras a volně se pohybovat po Sport areálu Klíny a
okolních lesích.
Jezdec je povinen jezdit s vhodným horským kolem, které má dobrý technický stav. Zjistí-li
provozovatel cyklotras špatný technický stav kola osoby požadující jízdu po tratích, neumožní jízdu
na tomto kole do odstranění závady.
Jízda na kole i na lanové dráze je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových
látek.
Na lanové dráze je zakázáno kouřit, otevírat za jízdy zábranu sedačky, vyhazovat za jízdy předměty
a poškozovat sedačky.
Jízdní kolo se přepravuje zavěšené za přední kolo na speciálním úchytu sedačky. Nakládání i
vykládání jízdních kol provádí personál sedačkové lanovky.
Jezdec je povinen používat ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné
ochranné vybavení, jako třeba rukavice, chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení a další.
Každý jezdec musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu
trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30
metrů.
Cyklotrasy Bike parku Klíny jsou jednosměrné, obousměrný je pouze propojovací úsek na silnici.
Každý jezdec je povinen v případě potřeby poskytnout zraněnému jezdci první pomoc a ohlásit úraz
obsluze sedačkové lanovky. Při úrazu volejte telefonní číslo 601 302 634 (Horská služba Klíny) nebo
využijte telefonních čísel 1210, 155, nebo 112 či aplikace Záchranka.
Provozovatel cyklotras Bike parku Klíny má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou
dobu uzavřít. Důvodem pro uzavření je např. rozmoklá trať, poškození trasy, práce v lese apod.
Jezdci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.
Dodržujte Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA:
V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili
nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a
ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.
 Jezdi pouze po povolených cestách
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.












Nezanechávej stopy
Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících
cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co si si do
lesa přivezl, také odvez.
Ovládej své kolo
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo
něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
Dávej přednost ostatním
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z
hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj
pokyny jezdce.
Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku
Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní
útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště
před sklizní.
Jednej s rozmyslem
Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny
počasí. Používej přilbu.
Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo
Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

Tento provozní řád je platný od 1. 5. 2021.

