N ÁV Š T Ě V N Í Ř Á D S T E Z E K S I N G LT R E K M O R AV S K Á T Ř E B O VÁ
I. Základní informace
Stezky Singltrek Moravská Třebová jsou jednosměrné stezky určené pro terénní cyklistiku
vybudované v Moravské Třebové a jejím okolí.
Investorem výstavby sítě stezek Singltrek
Moravská Třebová je Město Moravská Třebová,
nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 00277037.
Provozovatelem sítě stezek Singltrek Moravská
Třebová jsou Technické služby Moravská
Třebová s.r.o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 25970399.
Síť stezek Singltrek Moravská Třebová je
součástí projektu „Na hranici na hraně“,
reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851, financovaného z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Projekt „Na hranici na hraně“
je podporován Lesy České republiky, s.p.
II. Nástupní místo, servisní stanice
Nástupním místem pro všechny stezky je
parkoviště pod zámkem Moravská Třebová
(GPS 49.756102, 16.665429). Na nástupním místě
je umístěna základní informační tabule s mapou
sítě stezek včetně označení jejich obtížnosti
a tabule s aktuálními informacemi o provozu
na stezkách s případnými uzavírkami stezek.
V lokalitě „V Pekle – studánka“ je umístěna venkovní samoobslužná servisní stanice (GPS
49.741083, 16.667750). Stanice je určena pro
běžné opravy jízdního kola v terénu, obsahuje
nářadí na základní servisní úkony (pumpu, imbusové klíče, šroubováky apod.).
III. Stezky a jejich obtížnost
ZELENÁ – nejméně obtížná, pro začátečníky
a menší děti
Menší děti s rodiči a také méně technicky
zdatní cyklisté mohou vyzkoušet jízdu na
zeleně značené stezce v areálu Knížecí louky,
kde si osvojí nebo zopakují ovládání kola a získají jistotu na přírodním povrchu stezky.
MODRÁ – lehce obtížná, pro středně
pokročilé cyklisty a větší děti
Kdo bez problémů zvládá zelenou trasu, měl
by zkusit modře značenou stezku. Tam začíná
opravdová zábava: houpání a zatáčky.
Tak dobrou příležitost k zábavnému ježdění
pro středně pokročilé cyklisty nikde jinde nenajdete. Užijete si daleko větší radost. Modré
stezky ocení i bikeři, kteří si chtějí užít
odpočinkovou jízdu krásným lesním prostředím.
ČERVENÁ - středně obtížná určená pro
zkušenější cyklisty
Pro cyklisty, kteří již mají terénní kolo takříkajíc
trochu “v ruce”, anebo pro ty, kteří již modrou
trasu zvládají s přehledem, jsou tu červeně
značené stezky. Jejich obtížnost je střední.
Zkušení bikeři si užijí flow v plné rychlosti,
méně zkušení se příjemně zhoupnou na terénních vlnách.
IV. Pravidla pohybu po stezkách
Podmínky vstupu na stezky a odpovědnost

Stezky jsou určeny výhradně pro pohyb cyklistů
v jednom povoleném směru. Pěším, koloběžkám,
motorovým vozidlům, čtyřkolkám a jezdcům na
koních je jakýkoliv pohyb na stezkách zakázán.
Vstupem na stezky návštěvník potvrzuje, že se
seznámil s tímto návštěvním řádem, souhlasí
s ním a zavazuje se jej dodržovat. Vstup na
stezky je na vlastní nebezpečí. Vstup pro děti
do 12 let na modré a červené stezky je možný
pouze v doprovodu dospělé osoby.
Provozovatel neodpovídá za škody na majetku
a zdraví návštěvníků stezek. Dodržování
návštěvního řádu mohou kontrolovat oprávněné osoby provozovatele. Oprávněnou osobou
je každý pracovník provozovatele, který bude
provozovatelem označen zpravidla firemním
úborem, případně logem provozovatele. Každý
návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto
návštěvního řádu a pokynů oprávněných osob
provozovatele. Při porušení těchto pravidel a
pokynů oprávněných osob může být návštěvník
vyloučen z využití stezek a je plně odpovědný
za veškerou případnou škodu, kterou způsobil
provozovateli i třetím osobám.
Zásady užívání stezek
Zakazuje se:
- vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a dále osobám, které ohrožují
nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky stezek
- vstup osobám bez cyklistické přilby
- vstup s kolem (bicyklem) nezpůsobilým
k absolvování jízdy, minimální požadavek je
horské kolo, nebo speciální sjezdařské kolo,
případně terénní elektrokolo
- zastavovat na frekventovaných úsecích
stezek, zejména v zatáčkách a v nepřehledných úsecích
- vyjíždět mimo vyznačené stezky
- jezdit v protisměru
- vjíždět nebo vstupovat na stezky nebo do
jejich okolí během nepříznivých klimatických
podmínek (silnější větrné epizody, vichřice,
intenzivní deště, sněžení aj.) a též v blízké
časové souvislosti poté
Doporučuje se:
- při vstupu na stezky mít u sebe nabitý mobilní telefon pro přivolání pomoci v případě
potřeby, mapu a základní vybavení na
opravu kola
- používat při jízdě chrániče loktů, kolen,
holení a páteře
- zvolit vhodnou obtížnost stezky odpovídající
aktuálnímu zdravotnímu stavu návštěvníka
a jeho fyzickým i psychickým schopnostem
- před jízdou se ujistit, že je kolo v provozuschopném stavu
- přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem,
obtížnosti a stavu trati, povětrnostním pod
mínkám a viditelnosti
- volit rychlost jízdy tak, aby byl návštěvník
schopen při jakékoli nebezpečné situaci
zastavit
- dodržovat pravidla obecného užívání lesů

Předjíždění na stezce je možné pouze na přehledných místech, kdy nelze ohrozit ostatní
účastníky provozu, s dostatečným upozorněním
předjížděného signálem „STOPA“.
Cyklisté pohybující se v prostoru stezky
na kolech mějte na paměti, že se na stezce
mohou, i přes zákaz, pohybovat pěší či jiné
nepovolané osoby, buďte obezřetní. Pohybujete se v lese. I přes prováděnou údržbu se na
stezce může objevit nenadálá překážka nebo
poškození trati (např. větev, vyvrácený strom,
poškození trati po flikování…). Počítejte s tím.
Chování při vstupu na stezky:
Stezky prochází lesem a část okruhů vede
přímo po lesních cestách, na nichž se může pohybovat těžká lesní technika (traktory, vyvážecí
soupravy, odvozní soupravy), ale také lesnický
personál s osobními nebo terénními automobily. S ohledem na tuto skutečnost je každý
návštěvník povinen zvýšeně dbát na bezpečnost a předvídat a přizpůsobit této skutečnosti
užívání stezek. Hospodaření na lesním pozemku
a s ním spojená doprava má vždy přednost
před užíváním stezek.
Okamžikem vstupu na stezku je každý návštěvník
povinen chovat se tak, aby nezpůsobil jakékoliv
zranění nebo škody sobě či jiným osobám pohybujících se na stezce.
Poskytnutí pomoci:
Každý návštěvník je povinen poskytnout
pomoc zraněnému a ohlásit úraz pracovníkům
provozovatele.
Číslo telefonu pro tyto případy je:
112
(tísňová linka) nebo
155
(zdravotnická záchranná služba)
736 678 230 (provozovatel)
V. Omezení užívání stezek Singltrek
V době plánované práce v lese nebo při údržbě
a rekonstrukci stezek mohou být viditelným
označením stezky nebo jejich části uzavřeny
a případně i zakázán vstup do jejich okolí.
Označení je návštěvník povinen respektovat
a na stezky, případně ani do jejich okolí,
nevjíždět a nevstupovat.
Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po
předchozí domluvě tréninky a soutěže bikerů
v určité části sjezdových tratí. Uvedená část
sjezdové trati bude provozovatelem pro tyto
případy zřetelně uzavřena a označena.
Informace o uzavírkách stezek nebo jejich částí
budou zveřejněny na informační tabuli
na nástupním místě a dále na webových
stránkách www.moravskatrebova.singltrek.cz
VI. Doba provozu
Provozní doba je stanovena obvykle od 1. dubna
do 31. října kalendářního roku, a to od 2 hodin
od východu slunce do 2 hodin před západem
slunce. Návštěvník je povinen respektovat
případná omezení užití stezek.
Tento návštěvní řád je platný od 1. 9. 2021
V Moravské Třebové dne 31. 8. 2021
Vítězslav Škrabal, jednatel
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

