
Provozní řád lyžařského areálu Vejsplachy 

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky lyžařského areálu Vejsplachy (dále             
jen „Areál“). 

Areál je určen pro širokou sportovní veřejnost, k tréninkové přípravě sportovců a pořádání             
sportovních akcí. 

1. Areál je užíván na vlastní nebezpečí uživatele. Každý uživatel a návštěvník Areálu je povinen              
respektovat ustanovení tohoto provozního řádu (dále jen „Řád“) a dbát pokynů odpovědných            
pracovníků. V době konání sportovních a jiných akcí v Areálu se návštěvníci musí řídit pokyny               
organizátorů akce a respektovat zákaz vstupu na lyžařské tratě případně do celého Areálu. 

2. Účelem Řádu je zajištění provozu Areálu, zajištění bezpečnosti a zdraví návštěvníků, ochrany            
majetku v Areálu, ochrany veřejného pořádku při provozu Areálu a konání sportovních akcí a              
vytvoření optimálních podmínek pro volnočasové, tréninkové a závodní aktivity v Areálu. 

3. Provozovatelem lyžařského areálu Vejsplachy je město Vrchlabí, které jej provozuje          
prostřednictvím TJ SVS Krkonoše z. s., se sídlem Fügnerova 1288, Vrchlabí (dále jen „správce              
Areálu“). 

4. Provozní doba během zimního období: denně od 8:00 do 20:00 hodin. 
5. Lyžařský areál Vejsplachy je veřejně přístupný s těmito omezeními:  

a. Na lyžařské tratě v zimním období není přístup pro veřejnost v době konání lyžařských a              
biatlonových závodů. 

b. Areál střelnice je vyhrazen pouze pro řízenou sportovní činnost a organizované tréninky,            
kdy vstup na střelnici je možný pouze po předchozí domluvě s TJ SVS Krkonoše. Na              
střelnici a k terčovým zařízením je vstup přísně zakázán. 

c. Na stadion a běžecké tratě není přístup pro veřejnost v zimním období v době strojové               
úpravy tratí a mezi 20:00 až 8:00 hodinou. 

d. V době, kdy probíhá zasněžování lyžařských tratí, je vstup na tratě zakázán nebo omezen. 
6. Během pobytu v areálu je nutné dbát zvýšené opatrnosti tak, abyste neohrožovali sebe ani              

ostatní. 
7. Lyžařské tratě jsou obousměrné, je nutné dodržovat stanovený směr jízdy a jezdit vpravo.  
8. V zimě platí přísný zákaz vstupu na upravené lyžařské tratě bez lyží a se znečištěnou běžeckou                

obuví. 
9. Při pohybu v Areálu jsou uživatelé povinni přizpůsobit své konání vlastnímu fyzickému a             

zdravotní stavu, svým schopnostem a technickému stavu Areálu.  
10. Parkování vozidel je povoleno jen v místech k tomu určených. Platí přísný zákaz vjezdu ke               

garážím s výjimkou aut s povolením k vjezdu.  
11. Všichni uživatelé Areálu jsou povinni udržovat pořádek a čistotu a používat k tomu určených              

odpadkových košů.  
12. Uživatelé jsou povinni využívat výhradně určená WC umístěná v Areálu.  
13. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem,            

bezohlednou jízdou nebo jiným nevhodným chováním. 
14. V prostorách Areálu platí zákaz volného pobíhání psů. Psi se mohou v prostorách Areálu              

pohybovat pouze na vodítku a na lyžařské tratě je vstup se psy zakázán. 
15. V případě porušení tohoto Řádu bude uživatel z Areálu vykázán správcem Areálu nebo             

správcem určenou osobou.  
16. Organizované a komerční skupiny mohou Areál využívat po předchozí domluvě se správcem            

Areálu a po stanovení podmínek užívání. 
17. Tento Řád je závazný pro všechny fyzické a právnické osoby využívající Areál. Uživatelé Areálu              

jsou rovněž povinni dbát pokynů správce Areálu. 
18. Každý uživatel Areálu je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, včetně               

věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.  
19. Porušení pravidel stanovených Řádem se považuje za jednání mající znaky přestupku podle § 5              

odst. 1 písm. f), g) nebo j) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 



Schváleno výkonným výborem TJ SVS Krkonoše z. s. dne 1. 12. 2019 

 


