
Provozní řád – Bikepark Adamov 

MINI BMX DRÁHA / PUMPTRACK 

 

Vlastník a provozovatel: Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov  

Bikepark tvoří:  mini BMX dráha /pumptrack, městský mobiliář a otevřené 

ohniště 

Provozní řád upravuje zásady chování uživatelů a jejich práva a povinnosti.  

Uživatelem pro účely tohoto provozního řádu je jezdec na kole a návštěvník Bikeparku. 

Jezdec na kole je osoba, která využívá Bikepark pro cyklistické disciplíny za účelem 

provozování sportovní činnosti – jízdy na kole. 

Návštěvník je osoba, která v Bikeparku není sama sportovně činná, pouze se pohybuje v jeho 

prostoru. 

1. Vstup a pohyb v Bikeparku je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ uživatele. Vlastník 

neodpovídá za případnou újmu na zdraví či majetku uživatele nebo jiné třetí osoby, 

což uživatelé Bikeparku berou vstupem do areálu na vědomí. 

2. Uživatel odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména pak 

předpisů BOZ, předpisů PO a hygienických předpisů. 

3. Dráha je určena výhradně pro jízdní kola, platí zde zákaz jízdy na motocyklech, 

čtyřkolkách a jiných motorových vozidlech. 

4. Na dráze se jezdí primárně v jednom směru, v případě oboustranného provozu je nutné 

dbát zvýšené opatrnosti při míjení jezdců. 

5. Jezdec je povinen jezdit na vhodném jízdním kole, které má dobrý technický stav 

6. Každý jezdec musí přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu 

trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Jezdec je povinen svoji rychlost a 

způsob jízdy volit tak, aby při nebezpečných situacích mohl vždy zastavit. Ostatní 

uživatelé tratí, zvláště ti pomalejší, nesmějí být ohrožováni. 

7. Jezdec je povinen používat řádně připnutou ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je 

důrazně doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, jako třeba rukavice, chránič 

páteře, chrániče loktů, kolen, holení a další. BEZ CYKLISTICKÉ PŘILBY JE 

VSTUP NA TRATĚ ZAKÁZÁN! 

8. Jezdec je povinen se v Bikeparku pohybovat pouze za přítomnosti další osoby, 

zejména z důvodu poskytnutí první pomoci při možném úrazu či zranění. 

9. Každý uživatel je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz 

či jinou újmu sobě, vlastníku Bikeparku, popř. třetím osobám, a za případnou újmu 

způsobenou svou činností nese plnou odpovědnost. 

10. Osoby do 12 let věku mohou do Bikeparku vstoupit jen v doprovodu a pod dohledem 

osoby starší 18 let věku. 

11.  V areálu je zakázáno jezdit při špatném stavu tratí včetně stavu zapříčiněného 

špatnými klimatickými podmínkami (opravy, bláto na trati, podmáčený povrch, 

apod.). 

12. Návštěvník nesmí nikdy vstupovat do trasy jezdcům a musí si vždy od trasy udržovat 

dostatečný a bezpečný odstup. 



13. Odpadky lze ukládat pouze do odpadkových košů 

14. Při rozdělávání ohně je nutno tyto skutečnosti nahlásit HZS Jihomoravského kraje. 

 

V prostoru Bikeparku je dále ZAKÁZÁNO: 

- instalovat do dráhy překážky či na dráhu odkládat předměty, včetně jízdních kol 

- dráhu jakkoliv upravovat bez souhlasu provozovatele 

- na dráze smykovat či prudce brzdit 

- vstupovat na dráhu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

 

 

Kontaktní osoba provozovatele: 

Lubomír Lukáš  ts@adamov.cz    736 529 718 

Hasiči    150 

Záchranná služba  155 

Policie ČR   158 

Městská policie Adamov 602 515 387 

Integrovaný záchr. systém 112 

 

Platnost provozního řádu od 15.11. 2018. 

 

Provozní řád – Bikepark Adamov byl schválen na 1. schůzi Rady města Adamov dne             

15.11.2018. 
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