PROVOZNÍ ŘÁD DRÁHY PRO
KOLEČKOVÉ LYŽE „KOLEČKO
BŘÍZKY“
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Tento provozní řád je závazný pro všechny organizované uživatele asfaltové dráhy pro
kolečkové lyže (dále jen Dráha), nebo účastníky hromadných akcí pořádaných na Dráze.
Provozní řád vymezuje práva a povinnosti všech organizovaných a hromadných uživatelů
této Dráhy. Ostatním uživatelům Dráhy je doporučeno tento provozní řád dodržovat.
Dráha je účelovou komunikací Lesy ČR s.p.. Používání komunikace motorovými vozidly je
možné pouze s povolením a v souladu s místním dopravním značením.
Dráha se nachází v CHKO Jizerské hory
Dráha je určena jak k tréninkové přípravě a soutěžím sportovců, tak pro využití široké
veřejnosti. Organizované skupiny se musí řídit tímto provozním řádem.
Komunikace je obousměrná, jezdí se zásadně vpravo.
Dráha se v době organizovaných tréninků a závodů uzavírá branami. Brány jsou instalovány
na příjezdu od ul. Sportovní a na lesních příjezdových cestách od Jindřichova. Před zahájením
tréninku na kolečkových lyžích je trenér každé tréninkové skupiny odpovědný za jejich
uzavření, či ověření že závora je uzavřena. Závora musí zůstat uzavřená po celou dobu
tréninku. Po ukončení tréninku trenér poslední skupiny brány opět otevře.
Vstup na Dráhu a její využívání se uskutečňuje výhradně na vlastní nebezpečí uživatele.
Uživatelům je doporučeno při užívání Dráhy používat ochranné pomůcky, zejména ochranné
přilby.
Každá osoba pohybující se na Dráze je osobně odpovědná za svévolné poškození a znečištění
dráhy a jejího příslušenství.
Osoby mladší 15ti let jsou oprávněny využívat Dráhu výhradně v doprovodu dospělé osoby,
která nese za jejich pohyb po Dráze plnou odpovědnost.
Dráha je přednostně určena pro jízdu na kolečkových nebo in-line bruslích, kolečkových
lyžích nebo lyžích v zimním období. Cyklisty a chodce žádáme o zvýšenou pozornost při jízdě
nebo chůzi po Dráze.
Za věci odložené v prostorách dráhy pro KL se neručí.
Je přísně zakázáno užívání areálu osobami pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
V průběhu technického zasněžování je zakázán přístup, pohyb či jízda na lyžích v blízkosti
sněžných děl, přejíždění a manipulace s kabely a hadicemi. Hrozí nebezpečí úrazu.
Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným
hlukem, bezohlednou jízdou nebo jiným nevhodným chováním. Dále jsou povinni udržovat v
areálu pořádek a čistotu.
V době konání sportovních akcí v některém z areálů se návštěvníci musí řídit navíc i pokyny
pořadatele.
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V zimě prosíme chodce, aby nevstupovali na upravené lyžařské tratě bez lyží
Parkování a vjezd vozidel: na základě povolení je možné v odůvodněných případech vjet a
parkovat na dvou vyznačených odstavných plochách před Dráhou. Vjezd na Dráhu je zakázán
mimo vozidel s vydaným povolením (viz obrázek).
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Legenda:
asfaltový okruh pro kolečkové lyže
BIATLONOVÝ AREÁL

parkovací plochy
závory
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