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VÝTAŽEK Z PROVOZNÍHO ŘÁDU „Skalice Trails“ 

Všichni návštěvníci trailových tras jsou povinni seznámit se s kompletním zněním provozního 

řádu před nástupem na trailové trasy a dodržovat ho. 
 

Kompletní provozní řád je uveřejněn na www.ceskaskalice.cz a na zadní straně informační 

cedule umístěné u vjezdu na trailovou trasu Boulovačka 

 

http://www.ceskaskalice.cz/
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Provozovatel: 

Město Česká Skalice 

třída T. G. Masaryka 80 

552 03 Česká Skalice 

IČ: 00272591 

tel: 491 490 011 

Správce: 

Sport trails Česká Skalice, z.s. 

třída T. G. Masaryka 80 

552 03 Česká Skalice 

IČ: 17053889 

mobil: 606 134 319 

Důležitá telefonní čísla: 

Integrovaný záchranný systém (IZS): 112  

Hasiči: 150 

Záchranná služba: 155  

Policie: 158 

Provozní doba 

V době vegetačního klidu (od 1. 11. do 31. 3. běžného kalendářního roku) a v nočních hodinách (po 

západu slunce) je vstup na traily zakázán. 

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 tras z důvodu bezpečnosti 

a jejich destrukce. 

• Na trailové trasy je zakázán vjezd vozidel vybavených spalovacím motorem (automobilů, 

motocyklů, čtyřkolek) a vstup s koněm, na lyžích nebo na saních. 

• Kola musí být vždy v bezvadném technickém stavu. 

• Vjezd na trailovou trasu je povolen pouze s řádně nasazenou cyklistickou přilbou na hlavě.  

• 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. 

• Jízda v protisměru je zakázána.  

• Jezděte po vnitřní části trailové trasy, a to plynule bez zbytečného vybržďování povrchu trailu. 

• Je zakázáno vjíždění do lesního porostu mimo vyznačené trailové trasy a přibližování se k vlakové 

trati. 

• 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. 

• Vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je zakázán.  

• Konzumace alkoholu, užívání návykových látek a kouření je všem uživatelům trailových tras 

v provozní době zakázáno. 

První pomoc 

• Mějte u sebe vždy nabitý mobilní telefon pro přivolání pomoci. 

• V terénu jsou trailové trasy označeny patníky s čísly. V případě úrazu slouží k lokalizaci a rychlé 

navigaci ke zraněnému. 

• 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. 

 

 

 

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SPREN ZÁŘÍ ŘÍJEN 

8 - 18hod 7 - 19 hod 6 - 20 hod 6 - 20 hod 7 - 19 hod 8 - 18 hod 8- 17 hod 

https://kolostezky.cz/wp-content/uploads/2021/04/cemba-respekt-noBG.png

