BEROUNKA TRAILS
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1. Tento návštěvní řád upravuje provoz areálu Berounka Trails.
2. Provozovatelem tratí Berounka Trails je Spolek pro rozvoj cyklistiky na Berounce, z.s.
3. Provozovatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat dodržování tohoto návštěvního řádu.
4. Singletraily jsou vždy jednosměrné, označené názvem a značkou jednosměrný provoz.
5. Pouze Přivaděče k trailům jsou vhodné pro obousměrný provoz.
6. Některé části singletrailů vedou po stávajících veřejných komunikacích – označeny jsou jako
Přivaděč k trailům, kde neplatí přednostní právo jízdy pro uživatele singletrailů. Uživatelé
singletrailů jsou povinni řídit se platnými právními předpisy pro užívání takových komunikací a musí
brát ohled na jejich ostatní uživatele a dbát zvýšené opatrnosti. V přiložené Mapě singletrailů jsou tyto
Přivaděče k trailům znázorněny přerušovanou čárou příslušné barvy a názvem.
7. Trasy singletrailů kříží i jiné komunikace vč. např. lesních cest, na kterých mají vždy přednost
uživatelé těchto jiných komunikací (chodci, cyklisté, vozidla, …).
8. Singletraily jsou určeny výhradně pro nemotorovou dopravu, a to s výjimkami odůvodněných vjezdů
vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel provozovatele singletrailů a dalších subjektů se
zvláštním oprávněním a mimo Přivaděčů k trailům, na kterých se způsob jejich užívání řídí podle
jejich účelu (lesní účelové komunikace, veřejné komunikace s vozidlovou dopravou apod.).
9. Při náledí a extrémní sněhové pokrývce je zakázáno singletraily používat.
10. Pro případ předem známých akcí či plánované údržby má provozovatel právo
Berounka Trails pro veřejnost omezit.

užívání areálu

11. Pořádat na singletrailech hromadné akce (sportovní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možné
pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele a za asistence pořadatelské služby, která
zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách.
12. Do prostor singletrailů platí zákaz vstupu osob se zvířaty, psy apod.
13. Parkování v okolí singletrailů je dovoleno jen na místech k tomu určených, tato místa jsou na mapě
areálu vyznačena symbolem P.
14. V bezprostřední blízkosti singletrailových tratí platí přísný zákaz parkování. Tato místa jsou na mapě
oblasti vyznačena symbolem přeškrtnutého P.
15. Bez souhlasu provozovatele nelze přeznačit nebo jakkoliv upravit instalované označení singletrailů. Při
užívání singletrailů je každý povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani život, zdraví a majetek vlastní.
16. Za svou činnost na singletrailech odpovídá uživatel singletrailových tras. Osoby mladší 15-ti let, mají
přístup na singletraily povolen jen za přítomnosti osoby starší 18 let.
17. Jezdit je možné pouze vyznačeným směrem.
18. Používání singletrailů, je možné pouze ve vhodné obuvi a oblečení určeném k daným účelům,
s použitím ochranné přilby, dále je doporučeno užívat i jiné ochranné vybavení, např. chránič páteře,
chrániče loktů, kolen a holení.
19. Používání singletrailů je povoleno pouze s kolem v bezvadném funkčním stavu,s funkčními brzdami a
potřebným vybavením. Za technický stav kola a jeho způsobilost k jízdě v terénu odpovídá uživatel
singletrailů.
20. Provozovatel je oprávněn, z důvodu bezpečnosti ostatních uživatelů, zakázat jízdu na kole ve zjevně
technicky špatném stavu.

21. Uživatel singletrailů je povinen dodržovat pravidla provozu na jednotlivých tratích, zejména:
• sledovat značení a jezdit jen určeným směrem
• rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu singletrailové trase
• zastavovat jen na vhodných a přehledných místech
• nejezdit sám
• při jízdě ve skupině dodržovat dostatečný odstup tak, aby bylo možné včas reagovat
• nebránit v průjezdu rychlejším cyklistům a nechat je předjet
• při jízdě z kopce přibrzděním ke svahu
• při jízdě do kopce zpomalením a uhnutím ke kraji stezky, která je zpravidla ve výjezdech
dostatečně široká
• být opatrný při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu
• obtížná místa si před jízdou nejprve prohlédnout
• jezdit po vnitřní části stezky
• nejezdit v případě mimořádných událostí (bouřky, ..)
• v případě snížené viditelnosti (mlhy apod.) používat osvětlení
• na Přivaděči k trailům dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat dopravní předpisy
• na kříženích s jinými komunikacemi dát vždy přednost jejich uživatelům
22. V celém areálu Berounka Trails platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných
látek, manipulace s otevřeným ohněm, dále je zakázáno vnášet do areálu hořlaviny, výbušniny, zbraně,
střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
23. Dále je na singeltrailech a v jejich okolí zakázáno vyvíjet činnosti, které by vedly k poškozování
souvisejících zařízení nebo k omezování jejich funkcí, poškozování travních a stromových porostů
nebo k jinému poškozování kvality přírodního prostředí.
24. Na singeltrailové stezky mají výslovný zákaz vjezdu koně a koňské potahy, nepřípustná je jízda na
jakémkoliv jiném zvířeti a volné pobíhání a venčení psů a jiných domácích zvířat.
25. Všem návštěvníkům singletrailových tratí je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a znečišťovat
singletraily a jejich související mobiliář.
26. Nezanechávejte po sobě odpadky - co jste si do lesa přivezli, také odvezte!
27. Provozovatel, nebo jím pověřená a viditelně označená osoba (jméno, funkce) jsou oprávněni provádět
kontrolu dodržování těchto povinností.
28. Mimořádná událost: za mimořádnou událost se považuje především:

• mimořádně nepříznivá klimatická situace - větrná kalamita, – bouře, mlha, náledí, souvislá
sněhová pokrývka, strom přes trasu apod.
• požár
• vážné ohrožení života a zdraví,
29. V případě mimořádné události, při níž došlo k nehodě s následkem úrazu, musí účastníci nehody,
kteří jsou toho schopni, poskytnout zraněným první pomoc, přivolat lékařskou pomoc, případně
příslušníky Hasičského záchranného sboru nebo policie.
30. V případě mimořádné události je návštěvník povinen dbát opatrnosti a chovat se přiměřeně dané
situaci.
31. V případě úrazu nebo jiné mimořádné události se obracejte na záchranné složky, případně
Provozovatele. S oznámením mimořádné události sdělte i číslo úseku uvedené na nejbližší
směrové šipce - název a číslo trailu, případně pořadové číslo informačního sloupku.
32. Provozovatel neodpovídá za případné škody na zdraví a majetku, vzniklé nedodržením tohoto
návštěvního řádu a dalších povinností, vyplývající z jiných platných předpisů.

33. Uživatel singletrailů se pohybuje po sportovních trasách pouze na vlastní nebezpečí.
34. V případě poškození singletrailů je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli.
35. Provozovatel singletrailů Berounka Trails má právo, v případě potřeby, jednotlivé trasy na přechodnou
dobu uzavřít. Uživatelé singletrailů jsou povinni toto rozhodnutí bezpodmínečně respektovat.
36. Tento návštěvní řád areálu Berounka Trails platí pro všechny návštěvníky a uživatele singletrailů.

Platnost tohoto návštěvního řádu je od 1.7.2018

