
Provozní   řád  bikeparku “ ROCK-IT- NICE“  Horní  Domky 

kterým se upravuje provoz bikeparku Skiareálu Spartak Rokytnice,  a.s. ve středisku Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou 

a stanovují se povinnosti provozovatele a uživatelů za účelem dosažení maximální bezpečnosti  provozu. 

Bikepark tvoří tři tratě různé obtížnosti: 
- Modrá trať – 1700 m, vhodná pro začátečníky a děti 
- Červená trať – 1650 m, vhodná i pro méně zkušené jezdce 
- Černá trať – 1500 m, jen pro zkušené jezdce 

 
1. Bike park mohou využívat pouze návštěvníci střediska Horní Domky, kteří si zakoupí příslušnou jízdenku na 

lanovou dráhu Horní Domky a to pouze v provozní době střediska tzn. denně od 9,00  do 17,00 hod. Přeprava 

kol je zdarma. 

2. Zakoupením platné nepřenosné jízdenky v pokladně lanové dráhy Horní Domky, která slouží zároveň jako 

vstupenka do bikeparku souhlasí biker s dodržováním tohoto provozního řádu bikeparku a jízdy absolvuje na 

vlastní nebezpečí. Při porušení provozního řádu bude biker z dalšího provozu vyloučen a bude mu bez náhrady 

odebrána jízdenka. 

3. V prostoru bikeparku je povolena jízda pouze na horském kole. Biker musí být vybaven ochrannou přilbou. 

Doporučujeme chránič páteře, kolen, loktů a zapěstí. 

4. Každý biker je povinen se chovat ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, 

provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou svou činností v bikeparku. 

Musí přizpůsobit rychlost jízdy a volbu trasy svým schopnostem, stavu sjezdových tratí bikeparku a 

povětrnostním podmínkám. Užívání tras a překážek a ostatní pohyb v bikeparku je výlučně na vlastní nebezpečí 

jezdců. Jezdec je povinen respektovat místní značení (piktogramy) a pokyny obsluhy bikeparku.  Za úrazy a 

způsobené škody nenese provozovatel odpovědnost.  

5. Trasy bikeparku jsou po obou stranách vyznačeny páskou nebo terénními prvky. Je zakázáno vyjíždět 

z vyznačených tras a volně se pohybovat na sousedních pozemcích. 

6. Při křížení místní účelové komunikace a jízdě po ní platí zákon o pozemních komunikacích – bikeři jsou povinni 

respektovat příslušná pravidla silničního provozu a dopravní značení. 

7. V případě zjištění závad na trase, překážkách, značení či jiné závady v prostorách bikeparku jsou bikeři povinni 

tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli bikeparku. Při zjištění úrazu jiné osoby je biker povinen 

poskytnout první pomoc a oznámit skutečnost provozovateli (pokladna, řídící pracoviště lanové dráhy, horská 

služba).     O vzniklém úraze v prostorách bikeparku bude proveden zápis s provozovatelem bikeparku nebo 

s horskou službou. 

8. Jezdci bikeparku jsou povinni udržovat překážky a plochu bikeparku v čistotě. 

9. Jízdenku musí mít každý jezdec stále u sebe. Prokazuje se s ní při kontrole určených pracovníků provozovatele, 

při řešení mimořádných událostí apod. Jízdenka je na ostatní osoby nepřenosná. 

10. Do areálu je zakázán přístup osob v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných návykových látek.  V areálu a 

během jízdy na lanovce je zakázáno kouřit. 

11. Děti mladší 12 ti let mohou na trasy bikeparku pouze v doprovodu rodičů popř. trenéra sportovního oddílu či 

jiné podobně zodpovědné osoby. 

12. Provozovatel vyhrazuje právo uzavření části nebo celého bikeparku: 

o při pořádání soutěží a tréninků  

o při špatných klimatických podmínkách ( silný vítr, bouřka) kdy je lanová dráha mimo provoz  

o při mimořádných  situacích  ohrožujících bezpečnost provozu 

13. Mimo provozní dobu je bikepark uzavřen a je zakázáno vjíždět na jednotlivé trasy 

                                           Spartak Rokytnice, a.s.  
              Dr. Vít Pražák  

 

Provoz lanové dráhy a bikeparku:   9:00  - 12:00  a  13:00-17:00  hod. v ½ hod intervalech 

Provozovatel:                                  Spartak Rokytnice, a.s. IČO 274 95 884                                              
Osoba odpovědná:                                 Dr. Vít Pražák, tel. č.: +420 733 733 053                                                                    
Horská služba tel.:                                 +420 602 167 470 


