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I. Všeobecné podmínky 

Tento provozní řád se vztahuje na návštěvníky při provozu vleku a využití sjezdových tratí Bike parku Peklák v České Třebové a sjezdovky pro 

sjíždění na horských terénních trojkolkách. 

Účastník provozu lyžařského vleku, sjezdovky a sjezdových tratí je povinen se řídit tímto řádem, platnými právními předpisy a pokyny 

provozovatele Bike parku Peklák (dále jen „parku“), kterým je obchodní společnost Eko Bi s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 2050, 

IČO 64827500 (dále jen provozovatel). 

Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka parku, pokud budou způsobeny chováním, které je v rozporu s tímto 

provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele parku a jeho pověřených osob. 

Dodržování provozního řádu v parku mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník 

provozovatele, který bude provozovatelem označen zpravidla firemním úborem, případně logem areálu, nebo provozovatele. Účastníka 

porušujícího tento provozní řád je tato oprávněná osoba provozovatele oprávněna z areálu bez náhrady jízdného vykázat. 

 

II. Provoz vleku a parku 

Provoz vleku je závislý na povětrnostních podmínkách a bude spuštěn při minimálním počtu 5ti návštěvníků. 

Pravidelný provoz vleku pro veřejnost je v letních měsících vyhlašován provozovatelem – na pokladně Ski areálu Peklák a internetových 

stránkách www.peklak.cz . 

V provozních dnech je provozní doba stanovena od 10:00 do 18:00 hodin. Návštěvníci jsou povinni po 18:00 hodině neprodleně opustit prostor 

vleku, poslední kontrola prostoru vleku proběhne v 18:10 hodin. Pohyb v prostoru vleku mimo provozní dobu parku je zakázán.  

Návštěvník Bike parku Peklák a sjezdovky (v případě zapůjčení horské káry) zakoupením jízdenky, či jejím užitím k nástupu na vlek, 

bere na vědomí, že pohyb po vyznačených tratích a sjezdovce je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Při nevyužití vleku bere návštěvník Bike 

parku Peklák vstupem na vyznačené tratě na vědomí, že pohyb po nich je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 

Zakoupením jízdenky na vlek, či vstupem na vyznačené sjezdové tratě a sjezdovku, se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní 

podmínky dané provozním řádem v celém areálu. 

Účastník přepravy na vleku je povinen zejména: 

a) před nástupem na vlek projít kontrolou zakoupeného jízdného, 

b) dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele, 

c) ujistit se, že při nástupu na vlek má uvolněné brzdy u kola, uvolněné brzdy horské trojkolky, 

d) při jízdě na vleku se snažit jet plynule pod tažným lanem, nevybočovat do stran a nebrzdit, přičemž je zakázáno se k unášeči jakkoliv 

poutat,  

e) z vleku vystupovat pouze na místě k tomu určeném, označeném informační tabulí,  

f) používat na vleku a v celém Bike parku ochranou cyklistickou přilbu (nejlépe integrální), 

g) nedoporučuje se používat vlek a vstup do Bike parku těhotným ženám a zákazníků se srdečními vadami (kardivaskulární) 

h) v případě horských trojkolek není možná přeprava na vleku osob do výšky 150 cm, 

 

Před jízdou na vleku se doporučuje sejmout z kola veškerá elektronická zařízení (cyklocomputery, GPS apod.)  
 

Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, čipová jízdenka časová či bodová karta, označovací páska v barevném rozlišení platném pro 

dané období opravňující návštěvníka k více jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu. Jednorázová jízdenka pro jednotlivou jízdu má 

platnost pouze v den zakoupení. Čipové karty „Městská karta Česká Třebová“ jsou platné viz provozní řád městské karty. 

Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne v případě: 

Při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než tři hodiny. 

Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi parku jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že byla jízdenka 

návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního 

řádu užitím vleku nebo parku. 

Jednotlivé vlečné zařízení je oprávněn užívat vždy maximálně jeden návštěvník. Přeprava dětí do 15 let věku je možná, pouze pokud je dítě 

schopné samostatné jízdy na vleku a v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá v průběhu pobytu v celém areálu. Horské terénní 

trojkolky je oprávněna řídit osoba vyšší jak 150 cm, menším osobám je pohyb na sjezdovce v horských kárách zakázán.  

Přeprava a pohyb v areálu nezletilých osob je možný pouze se souhlasem zákonného zástupce.   

Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku. 

 

Zakazuje se využití vleku a vstup na tratě osobám: 

- které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek 

- které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu 

- bez cyklistické helmy a cyklistických rukavic 

- s kolem (bicyklem) nezpůsobilým k absolvování jízdy v bike parku, minimální požadavek je horské kolo nebo speciální sjezdařské 

kolo 

- osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby  

- osobám menším než 150 cm výšky v případě jízdy na horské terénní trojkolce 

- osobám zdravotně nezpůsobilým pro účast na vleku a jízdy v příslušných tratích a sjezdovce. 

-  

Při vstupu na tratě se výslovně doporučuje: 

- mít u sebe mobilní telefon pro přivolání pomoci v případě potřeby 

- používat při jízdě chrániče loktů, kolen, holení a páteře 

- jezdit na tratích ve dvou, v případě pádu vám může druhá osoba poskytnout nebo přivolat pomoc 

 

http://www.peklak.cz/


V případě, že se pěšky pohybujete v prostoru tratě, mějte vždy na paměti, že se proti vám může vyřítit jezdec – buďte obezřetní!  

Cyklisté pohybující se v prostoru tratí na kolech mějte na paměti, že se v prostoru tratí mohou pohybovat pěší, buďte proto obezřetní a 

zvolte svoji rychlost tak, aby jste při nebezpečných situacích vždy mohli zastavit! 

 

V pochybnostech o schopnostech návštěvníka absolvovat jízdu na vleku, či pohyb ve vyznačených sjezdových tratích, je oprávněná osoba 

provozovatele - oprávněna neumožnit tomuto návštěvníkovi jízdu na vleku, či vstup na sjezdové tratě, a to i přes souhlas zákonného zástupce této 

osoby či jiné dospělé odpovědné osoby. 

 

III. Provoz na sjezdových tratích 

Sjezdové tratě jsou volně přístupné. Zákazníci, ale i veřejnost může využít vyznačených sjezdových tratí, to však s omezeními uvedenými v čl. II 

tohoto provozního řádu. Zákazník parku si vybírá obtížnost tratě dle své svobodné vůle a dle svých schopností.  

Modře značené trasy jsou nejmíň obtížné a mohou je sjíždět zákazníci s běžnými schopnostmi pro jízdu na kole v terénu. 

Červeně značené trasy jsou středně obtížné určené pro zkušenější cyklisty.  

Černě značené trasy jsou velmi obtížné určené pro velmi zkušené sjezdaře s použitím speciálních sjezdařských kol. 

 

Všichni účastníci Bike parku Peklák berou na vědomí, že pokud vjedou na vyznačené tratě, JE JEJICH POČÍNÁNÍ NA VLASTNÍ 

NEBEZPEČÍ!  
Okamžikem vstupu účastníka do příslušné tratě je účastník povinen se chovat tak, aby nezpůsobil jakékoliv zranění nebo škody sobě či jiným 

osobám pohybujících se na trati. 

Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. 

Každý účastník je povinen zvolit vhodnou trať odpovídající jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho fyzickým i psychickým schopnostem. 

Nedodržování podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu. 

Každý je povinen se před jízdou vždy ujistit, že je on sám i jeho kolo (bicykl) v provozuschopném stavu. 

Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. 

Předjíždění v prostoru sjezdových tratích, je zakázané. Možné je pouze na přehledných místech, kdy nelze ohrozit ostatní účastníky provozu.  

Každý je povinen volit svoji rychlost tak, aby při nebezpečných situacích vždy mohl zastavit. 

Je zakázáno zastavovat na frekventovaných úsecích sjezdových tratí, zejména v zatáčkách, pod převisy a nepřehledných úsecích tratí. 

Je zakázáno vjíždění do trasy vleku. 

Je zakázáno vyjíždět mimo vyznačené cyklistické sjezdové tratě. 

Je zakázáno pohazovat v lese obaly od jídla, pití, či jiné odpadky. 

Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky. 

Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele. Číslo telefonu pro 

tyto případy je uvedeno na jízdním dokladu a v tomto místě provozního řádu: 

Telefon: 731 125 800 

Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů 

oprávněných osob provozovatele může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdových tratí parku a je plně odpovědný za 

veškerou případnou škodu, kterou způsobil provozovateli parku i třetím osobám. 

Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže bikerů a v určité části sjezdových tratí. Uvedená část sjezdové 

trati bude provozovatelem pro tyto případy zřetelně uzavřena a označena. 

 

IV. Provoz horských terénních trojkolek 

Horská terénní trojkolka je konstrukčně řešena pro jednoho jezdce a to maximálním možným zatížením 100 kg. Horská trojkolka je určena pro 

jízdu na travnatém nebo jiném upraveném povrchu. Účastník „jezdec“ bude používat ke sjezdu výhradně prostor sjezdovky Ski areálu Peklák. 

Pohyb na sjezdovce je možný pouze ve vyznačených koridorech, které jsou provedeny vysekáním travního porostu, v případě pohybu mimo tyto 

koridory bere na sebe riziko případného poškození horské káry a nutnost úhrady nákladů spojených s opravou.  

Přeprava horských trojkolek je prováděna pomocí lyžařského vleku, pro tuto přepravu je trojkolka vybavena tažným hákem, za který obsluha 

zahákne tažné zařízení. Odháknutí provede jezdec nadzdvižením háku pomocí držadla. Jezdec je povinen se odpojit od unášeče v případě 

nenadále skutečnosti nebo vzniklé překážky např. cizí předmět, zvíře atd. V tomto případě je nutné použití brzdové soustavy k zamezení 

zpětného nekontrolovaného pohybu.  

Provozovatel upozorňuje zákazníka „jezdce“, že zakoupením jízdenky se stává účastníkem provozu Ski areálu Peklák a bere na vědomí, 

že jízda je na „VLASTNÍ NEBEZPEČÍ“. Jezdec je oprávněn použít zapůjčený prostředek pouze po vyhrazené trati, tj. výlučně v prostoru 

sjezdovky. 

Pro jízdu je nezbytné použít ochrannou přilbu a přizpůsobím rychlost jízdy danému terénu a svým schopnostem. Jezdec jízdu realizuje 

výlučně na „VLASTNÍ RIZIKO A NEBEZPEČÍ“. Při použití zapůjčeného prostředku v rozporu s půjčovním řádem je pronajímatel 

oprávněn bezodkladně zapůjčený materiál odejmout bez náhrady a požadovat případnou náhradu škody. 

Zapůjčený prostředek není oprávněna řídit osoba do výšky 150 cm. 

Za osoby do 15-ti let věku plně zodpovídá zákonný zástupce. 

Jezdec bere na vědomí, že doba zápůjčky na 1 jízdu je max. 15 minut od vystoupení z lanové dráhy. 

Jezdec bere na vědomí, že z hlediska bezpečnosti není oprávněn zastavovat pod terénními hranami a na nepřehledných místech. 

Jezdec bere na vědomí, že zapůjčený prostředek je určen pro jednu osobu, maximální nosnost prostředku je 100 kg. V případě, že na prostředku 

pojedou dvě osoby (rodič + dítě) nesmí být tímto ohrožena nebo ztížena ovladatelnost zapůjčeného prostředku. 

 

V. Parkoviště a sociální zařízení 

V období provozu areálu je dovoleno návštěvníkům zdarma zaparkovat své vozidlo na parkovišti. 

Při zaparkování vozidel do řad je nutné zachovat únikovou cestu pro výjezd vozidel. 

Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení, umístěné v budově vedle bufetu. 

 

VI. Platnost provozního řádu 

Tento provozní řád platí od 10. 5. 2013 do odvolání, nebo jeho novelizace. 

 

V České Třebové dne 10. 5. 2013 

Ing. Miloslav Cink, jednatel  

Eko Bi s.r.o. 

 


