PROVOZNÍ ŘÁD TRAIL & ENDURO PARK KRALIČÁK
1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz cest a lesních cest určených pro cyklisty a
koloběžkáře Trail & Enduro Park Kraličák.
2. Každá osoba je povinna se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu
Trail & Enduro Park Kraličák seznámit.
3. Účastník provozu areálu Trail & Enduro Park Kraličák je povinen se řídit tímto provozním
řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených
osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník plně odpovědný
za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí.
4. Vstup a jízda na tratích v areálu Trail & Enduro Park Kraličák je na vlastní nebezpečí a je
možná pouze v provozní době.
5. Před první jízdou se musí jezdec seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle info tabule
s přehlednou mapou na startu anebo na webových stránkách a mapových materiálech)
a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým dovednostem.
6. Jezdec smí jezdit pouze po vyznačených trasách a musí respektovat upozorňujícího
značení na trase (obzvláště v místě křížení trailů s dalšími cestami – nutno zpomalit či
zastavit a rozhlédnout se!) a tomu upravit a přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí
dbát na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků areálu a počínat si tak,
aby mohl při nebezpečných situacích vždy zastavit.
7. Dětem do 15 let bude vstup do sportovního areálu umožněn pouze pod dozorem
některého ze zákonných zástupců na jejich odpovědnost, případně s instruktorem
Trail & Enduro Park Kraličák.
8. Je zakázáno vyjíždět z vyznačených tras a volně se na kole pohybovat po přilehlých
lesích mimo Trail & Enduro Park Kraličák. Pohyb po polních cestách je povolen.
9. Jezdec je povinen používat ochrannou cyklistickou přilbu, která musí být řádně
připnuta. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, jako třeba rukavice,
chránič páteře, chrániče loktů, kolen a, holení a další.
10. 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.
11. Předjíždění je dovoleno pouze na přehledných rovných úsecích bez překážek a na
odpočívadlech.
12. Je zakázáno měnit či upravovat jednotlivé části Trail & Enduro Park Kraličák či jejich
značení a zakazuje se volný pohyb psů!
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13. Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.
14. Každý jezdec je povinen v případě potřeby poskytnout zraněnému jezdci první pomoc
a hlásit úraz obsluze areálu. Při úrazu volejte telefonní číslo, které je uvedeno na
INFOCEDULÍCH nebo využijte telefonních čísel HORSKÉ SLUŽBY - 1210 nebo TÍSŇOVÉ
LINKY 112.
15. Provozovatel TRAIL & ENDURO PARKU Kraličák má právo v případě potřeby jednotlivé
trasy na přechodnou dobu uzavřít. Důvodem pro uzavření je např. rozmoklá trať, poškození
trasy apod. Jezdci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.
16. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené nebezpečně rychlou jízdou a přecenění
vlastních sil = NEJEZDI RYCHLEJI, NEŽ JSI SCHOPEN ZASTAVIT BEZPEČNĚ PŘED
PŘEKÁŽKOU.
17. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly
způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům
provozovatele, nebo jím pověřených osob.
18. Provozovatelem Trail & Enduro Park Kraličák je společnost Kraličák s.r.o., IČ:62302051, se
sídlem Stříbrnice 70, 788 32 Staré Město.
19. Dodržuj Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o.s.
20. Respektuj nařízení státního podniku Lesy a.s.: Dbej provozní doby: 1. květen – 15. červen:
mimo provoz/uzavřeno, 16. červen – 31. srpen: v provozu denně 9:00-20:00 h, 1. září – 31.říjen:
v provozu denně 9:00-16:00 h.
22 Dbej ustanovení paragrafu 19, odst.2 lesního zákona: Při vstupu do lesa podle odstavce 1
je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému
nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo
bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových
komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech
a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé při
využití práva podle odstavce 1, ledaže by škodu způsobil úmyslně.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Horská služba: 1210
Záchranná služba: 112
Horský areál Kraličák: +420 603 150 184
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