
 
 
 

Provozní řád letní aktivity - sjezd terénní tříkolkou 

   Z důvodu bezpečnosti je nutné dodržovat následující pravidla: 

1) Při sjezdu ze stanice LD Skalka je klient povinen dodržovat vytyčenou trasu pro tříkolky. Na úseku mimo 
viditelnou cestu smí klient sjíždět pouze na provozovatelem vymezené trati. Auta, chodci a cyklisté mají 
přednost!  

2) Trasa pro tříkolky se kříží s trasami bikeparku, silnicí a cestami pro chodce, dodržujte zvýšené opatrnosti. 
Místa jsou viditelně označená. 

3) Na terénní tříkolce se smí jezdit pouze s ochrannými prostředky, přičemž přilba JE POVINNÁ. 
4) Klient je povinen řídit se pokyny obsluhujícího personálu. 
5) Po dobu jízdy je nutné všímat si a respektovat značení provozovatele. 
6) Je důležité přizpůsobit rychlost jízdy vlastnostem povrchu cesty a vlastním schopnostem. 
7) Jízda na terénní tříkolce pro osobu do výšky 150 cm pouze v doprovodu zodpovědné osoby. 
8) Jízda na terénní tříkolce je určena pro jednu osobu. Jízda ve dvou lidech je pro dospělou osobu a dítě, 

kteří společně splňují váhový limit pro provoz tříkolky (100kg). 
9) Za půjčení tříkolky pro nezletilou osobu odpovídá dospělá osoba, která vyplní a podepíše smlouvu o 

nájmu. 
10) Provozovatel má právo nepůjčit tříkolku klientovi, v případě, že klient není schopen zvládnout trasu. 
11) Při jízdě na terénní tříkolce položíme nohy na stupačky na ose předního kola. Po dobu jízdy nesmí klient 

za žádných okolností sundat nohy ze stupaček. 
12) Při jízdě na terénní tříkolce je vždy důležité brzdit oběma brzdami najednou! (levá i pravá brzda) 
13) Všechny terénní tříkolky jsou vybavené účinnými brzdami, je potřeba si uvědomit, že při vyšší rychlosti 

má terénní tříkolka určitou brzdnou dráhu, a proto je důležité brzdit s dostatečným odstupem od zatáčky 
nebo překážky a při brzdění udržovat "bezpečný postoj". 

14) Po absolvování jízdy je klient povinen odevzdat terénní tříkolku se všemi ochrannými prostředky 
personálu na dolní stanici lanovky. 

15) Klient zodpovídá za vypůjčenou výstroj a v případě poškození, krádeže nebo ztráty je povinen vzniklou 
škodu uhradit. 

16) Osobám zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, z bezpečnostní důvodů provozovatel 
terénní tříkolku nezapůjčí. 

17) Provozovatel je povinen zajistit všechny ochranné prostředky a v případě potřeby může půjčovnu 
kdykoliv zavřít.  

18) Během deště nebo při snížené viditelnosti je jízda na terénní tříkolce zakázána. 
19) Jízda na terénní tříkolce je na vlastní riziko a klient to potvrdí svým podpisem. 
20) Během jízdy je nutné zvýšit pozornost a všímat si i okolí cesty. 
21) Během jízdy je nutné dávat pozor na lesní mechanismy a respektovat pokyny pracovníků Skiareálu 

Ještěd. 
22) V případě výjimečných situací a jízdě předjezdce, je klient povinen respektovat pokyny předjezdce a po 

dobu jízdy je zakázané předjezdce předjet. 
23) Provozní doba půjčovny terénních tříkolek je od 9:00 do 16:00. Mimo otevírací dobu nemusí být jízda 

povolena.  
24) Provozovatel má právo zavřít půjčovnu nebo nepůjčit terénní tříkolku v případě, že uzná, že trať není 

způsobilá k bezpečné jízdě nebo to nedovolují přírodní podmínky. V takovém případě má klient právo 
využít zakoupenou aktivitu v jiný den nebo má právo dostat refundaci (v případě funtiketu) za 
nevyčerpanou aktivitu. 

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený zážitek. 


