
IN – LINE DRÁHA 

PROVOZNÍ ŘÁD  
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků in-line dráhy 

a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.  

Článek 1 
Vstup do prostoru 

1. In-line dráha je provozována nepřetržitě po celý rok v závislosti na aktuálních povětrnostních 
podmínkách (déšť, námraza, zasněžení apod.). 

2. Vstup na in-line dráhu je povolen pouze v určené otvírací době. 
3. Jízda a pohyb na in-line dráze je výhradně na vlastní nebezpečí. 
4. In-line dráhou se rozumí pozemní komunikace jenž tvoří cca 1300 m dlouhý okruh. 
5. Vstupem na in-line dráhu se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, je 

povinna toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných pracovníků správce areálu.  
6. Děti do 12 let mohou na in-line dráhu pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let, která 

je za dítě po celou dobu na dráze přímo zodpovědná. 
7. In-line dráha prioritně je určena pro jízdu na kolečkových in-line bruslích. 
8. Každý bruslař (in-linista) používající tuto in-line dráhu je povinen chránit sebe použitím chráničů 

na kolena, lokty, zápěstí. Osoby mladší 18 let mohou na in-line dráhu vstoupit pouze za 
předpokladu, že mají na hlavě ochrannou helmu. Osobám starším se to doporučuje. 

9. Ostatní osoby pohybující se na in-line dráze na jiném sportovním prvku (např. kolo, skate 
board, koloběžka apod.) jsou do 18 let věku povinni být vybaveni ochrannou helmou (případně 
i chrániči). Osobám starším se to doporučuje. 

10. Při přechodu in-line dráhy má in-linista vždy přednost. Cyklisté při křížení in-line dráhy jsou 
povinni sesednout z kola.  

 
Článek 2 
Provozní pokyny 

1. Jízda na in-line dráze je povolena po pravé straně a pouze ve směru proti pohybu hodinových 
ručiček. 

2. Každý musí dbát zvýšené opatrnosti a přizpůsobit svoje chování svým schopnostem a hustotě 
provozu. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v areálu tak, aby nezpůsobili zranění sobě 
ani ostatním.  

3. In-linisté se pohybují vpravo a za sebou, tak aby bylo umožněno předjíždění. 
4. Předjíždění pomalejších bruslařů je povoleno pouze zleva.  
5. In-linisté mají vždy přednost před chodci, cyklisty či jinými návštěvníky vyskytujícími se na in-

line dráze. 
6. Vyskytují-li se na in-line dráze uživatelé elektronických a motorových koloběžek, autíček, kol, 

troj či čtyřkolek či jiných vozidel na elektrický pohon, smí se na in-line dráze ohybovat 
s využitím motoru pouze do max. rychlosti 6 km/hod. 

7. Vyskytují-li se na in-line dráze chodci, jsou povinni jít za sebou, nejlépe v protisměru. Vždy musí 
dbát zvýšené opatrnosti. 

8. Jízda či chůze ve skupině vedle sebe není povolena.  
9. Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout všech pokynů odpovědných 

zaměstnanců správce areálu.  
10. Správce areálu nenese žádnou odpovědnost za škody, zranění a úrazy vzniklé na in-line dráze.  



11. Každá osoba pohybující se na in-line dráze je osobně odpovědná za svévolné poškození, 
znečištění in-line dráhy. Případnou škodu je povinna uhradit.  

12. Za věci odložené v prostorách in-line areálu nenese správce areálu žádnou odpovědnost. 
13. Každé poškození zařízení v areálu je nutno neprodleně nahlásit na telefonní číslo: 778 405 140. 

 
 
Článek 3 
Zakázané činnosti v prostorách in-line dráhy 

1. Srážet, strkat či jakkoli jinak atakovat druhé osoby.  
2. Bránit v jízdě ostatním osobám.  
3. Znečišťovat prostory in-line dráhy odpadky a žvýkačkami. 
4. Zákaz vstupu se sklem (lahve apod.).  

 
Článek 4 
Zákaz vstupu a vjezdu na in-line dráhu:   
   1.   Motorovým vozidlům 
   2.    Skupinám chodců  
   4.    Osobám opilým nebo pod vlivem jiných návykových látek  
   5.    Pouštění motorových či elektronických modelů aut a jiných zařízení. 
 
 
Článek 5 
Všeobecné pokyny 

1. Provozní řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky, uživatele i pro všechny osoby na 
in-line dráze.  

2. Porušení tohoto provozního řádu může být posuzováno jako přestupek vč. následných 
možných postihů.  

3. Z in-line dráhy bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat 
ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků 
správce areálu, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba in-line 
dráhu na vyzvání, v takovém případě může odpovědný pracovník správce areálu požádat o 
zakročení strážníka Městské policie nebo Policie ČR.  

4. V případě organizování sportovních soutěží je organizátor povinen požádat písemně o souhlas 
správce areálu in-line dráhy v době min. 3 týdnů před konáním akce. Správce areálu je povinen 
v případě souhlasu zajistit informování veřejnosti o uzavření dráhy v dohodnutém termínu a 
čase.  

5. Správce je oprávněn in-line dráhu uzavřít. 
6. Na osoby, které poškozují zařízení areálu nebo ohrožují návštěvníky, musí návštěvníci upozornit 

správce areálu. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu 
a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně 
předmětem šetření Policie ČR.  

7. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu. 
8. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu. 

 
Dodržování provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů in-line dráhy.  
 
Důležitá telefonní čísla: 
Hasiči:    150 
Záchranná služba:  155 
Městská policie:  156 
Policie ČR:    158 
Tísňové volání:    112 
Správce:  778 405 140 


