
1.RESPEKTUJ ZÁKONY, KTERÉ SE TĚ NA TRAILECH TÝKAJÍ
Možnosti trailů jsou u nás opravdu unikátní. Snažme se, aby tomu tak zůstalo i do
budoucna.

2. JEZDI POUZE PO POVOLENÝCH CESTÁCH, CHRAŇ KRÁSY OKOLNÍ PŘÍRODY
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

3. NEZANECHÁVEJ PO SOBĚ STOPY A ANI NEVYTVÁŘEJ NOVÉ
Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících
cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co sis do
lesa přivezl, také z něj odvez.

4. NEPROVÁDĚJ ÚPRAVY TRAILU /PĚŠINY/CESTY
    Mysli na to, že terénní úpravy bez svolení vlastníka jsou zakázané.

5. OVLÁDEJ SVÉ KOLO A PRVNÍ ANI POSLEDNÍ JÍZDOU NECHTĚJ VYHRÁT
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo
něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost. První jízdou vyzkoušej
terén, jeho aktuální stav a svoje schopnosti. Poslední jízdu využij jako zážitek a relax
svalů.

6. RESPEKTUJ PŘEDNOST ZPRAVA A SLEDUJ KŘÍŽENÍ CEST
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.

7. BUĎ OHLEDUPLNÝ KE ZVÍŘATŮM, ROSTLINÁM A MAJETKU
Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní
útvary a soukromý majetek. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.

8. JEDNEJ S ROZMYSLEM
Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny
počasí. Používej přilbu.

9. PŘÍRODA NENÍ VIRTUÁLNÍ REALITA ANI ZÁVODNÍ TRAŤ
Moderní aplikace pro sdílení výkonu a tras používej s rozumem. V lese nejsme sami a
lesní cesta není uzavřená závodní trať.

10. ZPOMAL, USMĚJ SE, POZDRAV, SDÍLEJ ŠTĚSTÍ !

Kodex je upraven na podmínky areálu Kraličák dle www.CMBA.eu. Provozní řád TRAIL & ENDURO PARKU
KRALIČÁK najdete na www.mujkralicak/trailenduropark. Každá osoba je povinna se s tímto provozním
řádem před vstupem do areálu Trail & Enduro Park Kraličák seznámit.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Horská služba:    1210
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