
P R O V O Z N Í    Ř Á D   S K I A L P 
  S K I A R E Á L   K L Í N O V E C

I. Ú V O D N Í   U S T A N O V E N Í

1. Tento provozní řád upřesňuje možnosti využití prostor areálu ve správě provozovatele areálu návštěvníkem areálu, za účelem turistického skialpinismu ( dále jen 
skialp ). Prostory areálu jsou všechny sjezdové tratě areálu včetně spojovacích lyžařských cest a snowparků, na kterých provozovatel provádí strolní úpravu povrchu 
rolbováním ( dále jen areál ).

2. Provozovatelem areálu je společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.

3. Provozovatel neručí za kvalitu a sjízdnost skialpových tras i přestože jsou označeny jako otevřené, nemusí být prostupné ani sjízdné.

4. Vstup do areálu a pohyb v něm je podmíněný dodržováním pravidel ustanovaných v souvisejícím dokumentu „PROVOZNÍ ŘÁD SKIAREÁL KLÍNOVEC“, který je 
nedílnou součástí tohoto provoznímu řádu.

5. Tento provozní řád ( „PROVOZNÍ ŘÁD SKIALP“ ) definuje výjimky z provozního řádu areálu a to zejména v definici standardní provozní doby areálu. Výjimky 
stanovené v tomto provozním řádu slouží k účelu možnosti využití areálu návštěvníkem-skialpinistou ( dále jen návštěvník ) mimo provozní dobu areálu.

6. Návštěvníkem areálu je každá osoba, která vstupuje do prostor areálu. Návštěvník je povinen se řídit provozními řády, platnými právními předpisy a pokyny 
provozovatele areálu. Podmínky uvedené v provozních řádech jsou pro návštěvníka závazné.

7. Návštěvník vstupem do areálu potvrzuje, že se seznámil s  "PROVOZNÍM ŘÁDEM AREÁLU"  a tímto provozním řádem „PROVOZNÍ ŘÁD SKIALP“ a zavazuje se 
respektovat uvedené smluvní podmínky dané těmito provozními řády v celém areálu.

8. Návštěvník je povinen seznámit se na mapě s trasou, kterou chce využít a z této trasy nevybočovat do uzavřených částí areálu. Rovněž je povinen seznámit se na 
webových stránkách provozovatele www.klinovec.cz/skialp s tím, zda je trasa otevřena nebo uzavřena.

9. Vstup návštěvníka do areálu za účelem využití skialpu je zdarma. 

10. Volný pohyb zvířat v areálu je zakázán. Rovněž pohyb pěších na sjezdových tratí bez sněžnic, skialpových lyží, finských lyží nebo splitboardu je zakázán.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat tento provozní řád dodatkem, který je nedílnou součástí provozního řádu. Takový dodatek bude zveřejněn na webových 
stránkách provozovatele a je vždy označen textem „ DODATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU SKIALP“.

II. V Š E O B E C N É  P O D M Í N K Y

12. Dodržování tohoto provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník společnosti SKIAREÁL 
KLÍNOVEC s.r.o., oblečený v pracovním stejnokroji označeným logem provozovatele a dále příslušníci Horské služby.

13. Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu. Návštěvník areálu svým vstupem do areálu mimo provozní dobu areálu je si 
vědom všech rizik a do areálu vstupuje na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené povětrnostními, klimatickými a jinými vlivy.

14. Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu provozní doby, případně změnu provozu části prostor areálu, o které bude návštěvníka areálu informovat neprodleně na 
svých internetových stránkách, případně prostřednictvím oprávněné osoby provozovatele nebo informačním systémem areálu prostřednictvím rozhlasu nebo 
informačními cedulkami a tabulemi.

15. Porušením pravidel tohoto provozního řádu může být důvodem vyloučení návštěvníka z prostor areálu bez náhrady a takový návštěvník je plně odpovědný za 
veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám svým jednáním způsobí.

16. Návštěvník – skialpinista je povinnen při vstupu do areálu mimo standardní provozní dobu areálu použít výstražné blikající světlo červené barvy a to i za denního
světla a dobré viditelnosti. Blikající světlo musí být umístěno tak, aby bylo viditelné ze všech stran. Vhodné je oblečení s reflexními prvky.

17. Návštěvník areálu bere na vědomí, že v prostorách areálu se pohybují motorová vozidla Horské služby a Policie České republiky ( dále jen IZS ), která mají zapnutou 
světelnou signalizací modré barvy a mají vždy přednost v jízdě. Dále také motorová vozidla provozovatele, která mají zapnutou světelnou signalizací oranžové barvy 
a mají vždy přednost v jízdě. Návštěvník je povinen umožnit všem těmto vozidlům okamžitý a bezpečný průjezd areálem tak, že neprodleně zastaví na místě a opustí 
prostory sjezdové tratě, lyžařské cesty nebo snowparku a použije blikající světlo červené barvy jako vizuální signalizaci řidiči vozidla.

18. Návštěvník areálu bere na vědomí, že v případě, kdy vstupuje do areálu za účelem využití skialpu, mohou se v areálu nacházet nebezpečná a nezajištěná místa, 
technika a technologie provozovatele a v areálu nemusí být instalovány bezpečnostní sítě a matrace. 

19. Strojní a jiná údržba areálu, nebo jiné nebezpečí v areálu, může probíhat kdykoli dle rozhodnutí provozovatele. V případě, kdy návštěvník uvidí pohybující se 
vozidla provozovatele nebo IZS, je povinen neprodleně zastavit na okaji sjezdové trati nebo lyžařské cesty a blikajícím červeným světlem pak návštěvník 
signalizuje svojí pozici řidiči vozidla. Je přísně zakázáno se přibližovat k pohybující se technice provozovatele a zejmána pak k lanovým závěsům navijáku roleb a k 
lanům ležícím na tratích. Je přísně zakázáno vozidla objíždět, předjíždět nebo jezdit za nimi. 

20. Je přísně zakázáno při pohybu v areálu využívat sluchátka pro reprodukci hudby. 

21. Každý návštěvník je povinen v případě úrazu zraněnému neprodleně poskytnout pomoc a ohlásit úraz Horské službě nebo pracovníkům provozovatele. Telefonní 
čísla pro tyto případy + 420 1210 nebo 112 .

22. Na otevřené skialpové trase návštěvník stoupá, klesá nebo sjíždí vždy při pravém kraji  sjezdové trati nebo lyžařské cesty ( při pohledem nahoru „do kopce“ ), 
není-li trasa v mapě vyznačena jinak a to maximálně ve vzdálenosti maximálně 5m od okraje sjezdové trati.

http://www.klinovec.cz/skialp


III. P R O V O Z N Í   D O B A   A R E Á L U   P R O   S K I A L P

23. Seznam skialpových tras, včetně jejich provozního stavu, je provozovatelem uveden na webových stránkách www.klinovec.cz/skialp. Trasy, které jsou v daný den, 
mimo provozní dobu areálu otevřeny, jsou označeny zelenou barvou a textem „OTEVŘENO“. Rovněž je v seznamu uvedeno, v jakou výjimkovou provozní dobu je 
možné trasu využít.

24. Lokalizace umístění skialpových tras v terénu jsou provozovatelem vyobrazeny na webových stránkách www.klinovec.cz/skialp. V případě nejasností s umístěním 
konkrétní skialpové trasy je návštěvním povinnen využít vlastní GPS zařízení pro přesnou lokalizaci trasy. Na webových stránkách jsou lokalizace jednotlivých tras 
dostupné také v digitální podobě ( soubory *.kml ) a jsou volně ke stažení.

S T A N D A R D N Í   P R O V O Z 

25. Provoz areálu pro využití skialpu je v zimní sezóně povolen denně v době od 9:00 do 16:30 hodin a je možné stoupat i klesat po všech skialpových trasách 
vyznačených na mapě v případě, že tato část areálu není uzavřena pro veřejnost. 

26. Provoz areálu pro využití skialpu je v zimní sezóně povolen v případě, kdy je v provozu večerní lyžování na sjezdové trati Dámská, v době od 18:00 do 21:30 hodin a 
je možné stoupat i klesat po skialpové trase SA2 vyznačené na mapě od 18.00 do 21:30 hodin.

V Ý J I M K O V Ý  P R O V O Z

27. Provoz areálu pro využití skialpu je v zimní sezóně povolen v době od 16:30 do 21:30 hodin a je možné stoupat i klesat po skialpových trasách SA1 až SA19 
vyznačených na mapě v případě, že je taková trasa v provozním stavu „OTEVŘENO“ na webových stránkách www.klinovec.cz/skialp  .

28. Provoz areálu pro využití skialpu je v zimní sezóně povolen v době od 6:30 do 9:00 hodin a je možné stoupat i klesat po skialpových trasách SA1 až SA19 
vyznačených na mapě v případě, že je taková trasa v provozním stavu „OTEVŘENO“ na webových stránkách www.klinovec.cz/skialp  .

29. Strojní a jiná údržba sjezdové trati, nebo jiné nebezpečí může probíhat také v době od 9:00 do 21:30 hodin, kdy jsou přístupová místa na takovou sjezdovou trať 
označena výstražnou cedulkou "UZAVŘENO - GESPERRT – CLOSED" nebo "Pozor! Rolba na laně" dle ČSN 018027 a nebo jsou tyto části areálu uzavřeny pro veřejnost
na webových stránkách provozovatele www.klinovec.cz/aktualne-z-klinovce. V takovém případě je vstup na sjezdovou trať přísně zakázán.

30. Je-li část areálu lokálně označena výstražnou cedulkou "UZAVŘENO - GESPERRT – CLOSED"  dle ČSN 018027, je vstup do této části areálu přísně zakázán i přestože je 
na webových stránkách www.klinovec.cz/skialp tato trasa v provozním stavu „OTEVŘENO“.

31. Je-li část areálu lokálně označena výstražnou cedulkou "Pozor! Rolba na laně"  dle ČSN 018027, je vstup do této části areálu přísně zakázán i přestože je na 
webových stránkách www.klinovec.cz/skialp tato trasa v provozním stavu „OTEVŘENO“.

 

VI. P L A T N O S T  P R O V O Z N Í H O  Ř Á D U 

32. Tento provozní řád areálu vydává jednatel společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. dne 1.2.2023.

33. Tento provozní řád areálu je platný od 1.2.2023. 

           ing. Petr Zeman 

        jednatel společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o.
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