
Provozní řád horských trojkolek ve středisku 
Nella, Bartošovice v Orlických horách

1. Před nástupem na dopravní zařízení je řidič horské terénní trojkolky povinen se 
seznámit s tímto provozním řádem a jednat v souladu s tímto řádem.

2. Samostatně mohou být přepravovány pouze osoby fyzicky zdatné.
3. Beru 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 a dítě) nesmí být tímto ohrožena nebo ztížena ovladatelnost zapůjčeného 
prostředku.

4. Z přepravy mohou být vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných 
látek.

5. Pro jízdu vždy použiji ochrannou přilbu a brýle. Přizpůsobím rychlost jízdy danému 
terénu a svým schopnostem.

6. Zapůjčený dopravní prostředek použiji pouze po určené trati (vyhrazené trati), vždy 
vlevo od tažného zařízení (vleku) a během jízdy dolu se nepřibližuji k dopravnímu 
zařízení blíže než 5 metrů.

7. Jízdu realizuji výlučně na vlastní riziko a nebezpečí.
8. Při použití zapůjčeného prostředku v rozporu s provozním řádem je provozovatel 

oprávněn bezodkladně zapůjčený dopravní prostředek odejmout bez náhrady a 
požadovat případnou škodu.

9. Zapůjčený prostředek není oprávněna řídit osoba do výšky 150 cm.
10. Za osoby do 15-ti let věku plně zodpovídá zákonný zástupce.
11. Beru na vědomí, že doba zápůjčky na jednu jízdu je max. 15 minut od vystoupení z 

vleku, dále beru na vědomí, že z hlediska bezpečnosti nejsem oprávněn zastavovat 
na trati tak, abych ohrožoval nebo omezoval ostatní jezdce.

12. Připojení na zařízení vleku provádí pouze obsluha.
13. Při jízdě vzhůru i dolu nesmím v žádném případě sundávat nohy ze stupačky 

(nebezpečí úrazu).
14. Cestou nahoru nevybočuji z dráhy pod lanem.
15. Po odpojení zvednutím držáku háku směrem vzhůru na konci dráhy (za podpěrou 

označenou číslem 7) opustím co nejrychleji výstupní prostor a přejedu na start.
16. Pro jízdu dolů volím rychlost podle vlastních možností a schopností.
17. Při dojezdu brzděte včas, aby nedošlo ke střetu s ostatními účastníky provozu a 

zastavte bezpečně v cíli. Dopravní prostředek použijte pro další jízdu nebo odstavte 
do depa.

18. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či škody způsobené nesprávnou 
manipulací se zařízením a přeceňováním vlastních schopností.

V Bartošovicích v Orlických horách dne 30. června 2020

Provozovatel : Jan Sotona
Kalendova 747/9a
500 04 Hradec Králové
IČO: 12975788
Telefon: 602696977

Koupí jízdenky stvrzuji, že jsem se seznámil s tímto provozním řádem.
Porozuměl jsem všem bodům řádu a budu se jím řídit.


