PROVOZNÍ ŘÁD
„Královédvorské traily“
Všichni návštěvníci trailových tras jsou povinni seznámit se s tímto
provozním řádem před nástupem na trailové trasy a dodržovat ho.
1. Provozovatel:
město Dvůr Králové nad Labem
nám. T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00277918

2. Správce:
Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, z. s.
Krkonošská 2850
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 68208600

3. Důležitá telefonní čísla:
Správce:
Městská policie Dvůr Králové nad Labem
Integrovaný záchranný systém (IZS):
Hasiči:
Záchranná služba:
Policie:

605 707 423
603 237 858
112
150
155
158

4. Vymezení trailových tras
•
•
•

Na trailové trasy lze vjíždět z vyznačených směrů.
Obtížnost trailových tras je lehká.
Vstup na trailové trasy není zpoplatněn.

5. Provozní doba
•

Traily lze užívat pouze a jenom v provozní době, která je stanovena od 1.4. do 31.10. kalendářního
roku v níže uvedených časech:

DUBEN
8–18 hod.
•
•

KVĚTEN
7–19 hod.

ČERVEN
6–20 hod.

ČERVENEC
6–20 hod.

SRPEN
7–19 hod.

ZÁŘÍ
8–18 hod.

ŘÍJEN
8–17 hod.

Od 1. 11. do 31. 3. běžného kalendářního roku a mimo provozní dobu je vstup na traily zakázán.
Omezení užívání trailových tras v provozní době:
‐
V době údržby, rekonstrukce tras, nebo v době práce v lese může být provoz na dotčených
trialových trasách omezen viditelným značením, které je každý uživatel trailových tras povinen
z důvodu bezpečnosti respektovat a nevstupovat na trailové trasy.
‐
Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit tréninky a soutěže bikerů na vybraných trailových
trasách. Uvedené trailové trasy budou v takovýchto případech vždy provozovatelem uzavřeny
a řádně označeny.
‐
Uživatel je povinen respektovat omezení užití trailových tras, která jsou aktuálně zveřejněna
u nástupních míst na trailové trasy.

6. Pravidla bezpečného užívání trailových tras a odpovědnost uživatelů
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Vstup všech návštěvníků na trailové trasy je jen na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Za nepříznivého počasí (silný vítr, bouřka, déšť apod.) je jízda po trailových trasách zakázána. Je
zakázáno užívat trailové trasy v případě bahnitého a podmáčeného terénu trasy z důvodu
bezpečnosti a možného poškození tras.
Traily jsou vedeny po stávajících cestách a pěšinách, na kterých není nijak omezen pohyb ostatních
uživatelů lesa. Respektujte prosím tuto skutečnost a chovejte se prosím ohleduplně a zodpovědně.
V případě, že se pěšky pohybujete v prostoru trailových tras, mějte vždy na paměti, že se proti
vám může vyřítit jezdec – buďte obezřetní! Pozor! V místech souběhu či křížení trailových tras
s pěšinami mají pěší přednost.
Za děti je zodpovědný jejich rodič nebo jiný zákonný zástupce, popřípadě jiná osoba starší 18 let,
pověřená dozorem dítěte.
Na trailové trasy je zakázán vjezd vozidel vybavených spalovacím motorem (automobilů, motocyklů,
čtyřkolek) a vstup s koněm, na lyžích nebo na saních.
Vjezdem/vstupem na příslušnou trailovou trasu a následováním jejího značení se stáváte jejím
uživatelem.
Trailové trasy jsou sjízdné i na krosových, gravel nebo trekingových kolech.
Kola musí být vždy v bezvadném technickém stavu.
Vjezd na trailovou trasu je povolen pouze s řádně nasazenou cyklistickou přilbou na hlavě.
Doporučujeme použití dalších ochranných prostředků (cyklistické rukavice, chránič páteře, kolen,
loktů apod.).
Každý účastník je povinen zvážit, zda trailová trasa odpovídá jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu
a jeho fyzickým i psychickým schopnostem, a dále je povinen rychlost jízdy přizpůsobit svým
schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
Obtížná místa si nejdříve prohlédněte a až následně je projeďte.
Provozovatel nebo jím určená osoba (správce) má právo a povinnost vyloučit z trailových tras osoby,
které porušují veřejně dostupný provozní řád, bezpečnost, nedodržují pokyny provozovatele či
správce a jejich chování je rizikové.
Uživatelé trailových tras jsou povinni při pohybu na stezce neohrožovat ostatní návštěvníky lesa
a nepoškozovat přírodní prostředí v lokalitě.
Všechny trailové trasy mají určený směr jízdy.
Jízda v protisměru je zakázána.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cyklista musí přizpůsobit rychlost své jízdy svým fyzickým a technickým schopnostem
a dovednostem tak, aby při nebezpečných situacích vždy mohl zastavit.
Je zakázáno zastavovat v zatáčkách a na nepřehledných úsecích trailových tras.
Předjíždění je možné pouze na přehledných místech, s dostatečným upozorněním předjížděného,
kdy nelze ohrozit ostatní účastníky provozu.
Cyklista, který spadl, musí co nejrychleji uvolnit místo nehody.
Při jízdě ve skupině dodržujte odstupy ve skupině tak, abyste byli schopni vždy včas zareagovat.
Jezděte po vnitřní části trailové trasy, a to plynule bez zbytečného vybržďování povrchu trailu.
Je zakázáno vjíždění do lesního porostu mimo vyznačené trailové trasy.
Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. životě návštěvníků způsobenou
nedodržením a porušením provozního řádu, nebo v důsledku rizikového chování a přeceněním
vlastních schopností a zdravotního stavu.
Při dojezdu a návratu k obydleným místům musíte vždy zpomalit.
Vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je zakázán.
Konzumace alkoholu, užívání návykových látek a tabákových výrobků jsou všem návštěvníkům
trailové trasy v provozní době zakázány.
Je zakázáno stavět na trailových trasách jakékoliv překážky.
Platí přísný zákaz jakékoliv úpravy nebo ničení trailových tras.
V případě zjištění jakéhokoliv poškození trailu informujte správce trailu, v případě nepřípustného
chování na trailu nebo závažného porušení provozního řádu volejte městskou policii.

7. Vyloučení z užívání trailových tras
•
•
•
•

Uživatel trailových tras je povinen dbát ustanovení provozního řádu a pokynů oprávněných osob
provozovatele.
Při porušení provozního řádu a pokynů oprávněných osob provozovatele může být uživatel trailových
tras vyloučen z jejich užívání.
Uživatel trailových tras je plně odpovědný za škodu, kterou způsobil sám sobě, provozovateli i třetím
osobám.
Dodržování provozního řádu kontroluje a vymáhá správce prostřednictvím oprávněných osob.

8. První pomoc
•
•

Mějte u sebe vždy nabitý mobilní telefon pro přivolání pomoci.
Všichni účastníci provozu na trailových trasách jsou povinni poskytnout první pomoc zraněnému
a v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc.

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád
a přispíváte tak k dobrému jménu trailařů.

