
Provozní řád areálu (dále jen cyklohřiště) je závazný pro všechny uživatele
cyklohřiště a vymezuje práva a povinnosti všech uživatelů areálu.
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Záchranka 155   Hasiči 150   Policie 158   Tísňová linka 112

Vstupem na cyklohřiště každý návštěvník souhlasí s dodržováním Provozního řádu.
V prostoru cyklohřiště je povolena pouze jízda na kole, odrážedle a terénní koloběžce k tomu určené. Je zakázana jízda
a používání všech RC modelů, dronů, všech prostředků s přídavným pohonem a dalších prostředků, které mohou ničit 
povrch tratě.
Při užívání jednotlivých překážek jsou uživatelé povinni zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav a své schopnosti. 
Uživatelům je doporučeno udržovat mezi sebou přiměřené rozestupy, aby se předešlo případným kolizím.
Při užívání cyklohřiště musí uživatelé brát v potaz přírodní ráz cyklohřiště, vybudovaného v prostředí lesa. Před jízdou 
si trať projít a zkontrolovat zda nejsou na trati překážky, například v podobě spadaných větví a ty případně odstranit 
z trati. Kolem trati se také vyskytují stromy, kterým je potřeba jízdu na cyklohřišti přizpůsobit, aby nedošlo ke kolizi.
Uživatelé jsou povinni při jízdě používat cyklistickou přilbu. Doporučené jsou chrániče kolen, loktů, páteře 
a celoprstové rukavice. 
Uživatelé jsou povinni užívat cyklohřiště výhradně k účelu, k němuž je určeno.
Vstup do areálu cyklohřiště a jeho využívání je výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
Za jakýkoliv úraz nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
Osoby mladší 15 let jsou oprávněny využívat cyklohřiště nebo kteroukoliv jeho část výhradně v doprovodu dospělé 
osoby, která nese za užívání cyklohřiště těmito osobami plnou odpovědnost.
Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobili úraz či škodu jiné osobě, provozovateli 
či třetím osobám a nesou plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností.
V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit 
provozovateli.
Je přísně zakázáno užívání cyklohřiště osobami pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v areálu pořádek a čistotu. V prostoru cyklohřiště je přísně zakázáno užívat 
skleněných lahví a jiných předmětů, které mohou vést k poškození cyklohřiště nebo majetku třetích osob.
Všichni návštěvníci jsou povinni zdržet se rušení ostatních návštěvníků zejména nadměrným hlukem nebo jiným 
nevhodným chováním. 
Je přísně zakázán vstup na cyklohřiště se zvířaty.
Za odložené věci se neručí.
Je zakázáno používat cyklohřiště během nepříznivého počasí (déšť, sníh, kroupy), a také bezprostředně po nepříznivém 
počasí, dokud je trať podmáčená nebo jinak narušená, po dobu do navrácení do provozuschopného stavu. Provozova-
tel cyklohřiště má v případě potřeby (rozmoklá nebo poškozená trať, údržba) právo na přechodnou dobu jednotlivé
úseky uzavřít. Uživatelé musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.
Je zakázáno používat cyklohřiště za silného větru, aby se předešlo úrazu od padajících větví.
Uživatelé jsou povinni uposlechnout všech pokynů provozovatele nebo jiné osoby k tomu vlastníkem pověřené.
V případě porušení tohoto Provozního řádu bude návštěvník z cyklohřiště vykázán jeho provozovatelem nebo jinou,
k tomu pověřenou osobou. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené vlastníkovi nebo třetí osobě užíváním 
cyklohřiště v rozporu s tímto Provozním řádem. Výjimky z tohoto Provozního řádu může v odůvodněných případech 
povolit provozovatel v případě konání hromadných, předem povolených akcí za podmínky, že organizátor převezme 
odpovědnost za užívání cyklohřiště.
Využívat cyklohřiště pro účely organizované výuky nebo sportu se smí pouze se souhlasem provozovatele a to v případě 
ziskových i neziskových organizací, spolků, sportovních klubů nebo soukromníků, aby mohl být zachován plynulý 
provoz na cyklohřišti a tyto akce včas oznámeny veřejnosti.
Každý uživatel je povinnen v případě potřeby poskytnout zraněnému uživateli, případně jiné osobě, první pomoc, 
přivolat lékařskou pomoc, případně příslušníky hasičského záchranného sboru nebo policie a ohlásit tuto skutečnost 
provozovateli. K tomuto účelu, pro včasnou detekci místa zraněné osoby, je jako mimořádně efektivní doporučeno 
využití aplikace „ZÁCHRANKA“ pro mobilní telefony.
Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o.s. https://cemba.eu/kodex-61  ›

PROVOZNÍ ŘÁD
CYKLOHŘIŠTĚ

Babice u Říčan

Podpořte Spolek Val di Botič, prostředky budou 
použity na údržbu, nové prvky a pořádání akcí
na Cyklohřišti Babice.
ČÚ: 2100517401/2010, VS: 25101
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Vlastník: Obec Babice, Ke Skále 76, 251 01 Babice, Tel.: 323 660 966

Provozovatel a odpovědná osoba: Spolek Val di Botič, R. A. Dvorského 600
Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, valdibotic@gmail.com, Jan Jelínek, Tel.: 721 279 177


