
                    

 

                          Zveme Vás 

                          na cyklistické závody     

                          „HoryDolyBike 2022“ 

 

pohárové závody v XVI. ročníku POHÁR PERUNA. 
 
 Konají se v Chomutově, Kosmova 5922, 

          areál Domovinka, bývalý areál ploché dráhy. 

   Těšíme se na Vás dne 25. června 2022 od 9:00 h. 
 
   Pro všechny cyklisty malé i velké  
                        pořádá spolek CESTOU DUHY. 

           
 
Cyklistické závody „HoryDolyBike 2022“ se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České 
republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.  
 



 

 

 

- Pohyb závodníků na lesních cestách je na jejich vlastní nebezpečí. 
- Je nutno brát v úvahu, že v lese probíhá hospodářská činnost a hrozí nebezpečí střetu s lesní technikou. 
- Účastníci jsou povinni respektovat případné pokyny lesního personálu (akce povede pouze po stávající lesní 

dopravní síti, zakázáno je vést trasu mimo cesty, rovněž je zakázáno vstupovat do oplocených pozemků). 
- V lese je zakázáno rozdělávat ohně, kouřit, odhazovat odpadky, rušit klid, poškozovat stromy a keře, provádět 

terénní úpravy, jezdit a stát s motorovými vozidly, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole atd. 
- Vzhledem k tomu, že lokalita plánované akce může být vyhledávaným úkrytem a stávaništěm nejen pro 

vysokou zvěř, vyvstává držiteli honitby povinnost odlovu nejen vysoké zvěře za účelem snižování počtu stavů 
vysoké zvěře na stav normovaný dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti za účelem následného snížení poštu 
škod na okolních lesních porostech a dalšímu předejití vznikajících škod (okus, ohryz, loupání, vytloukání). 

- Vzhledem k zákonem stanovené celoroční době lovu pro vysokou zvěř (jelen, laň a kolouch jelena evropského), 
a to konkrétně podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře 
a o bližších podmínkách lovu zvěře, hrozí všem pohybujícím se osobám i samostatným osobám pověřeným 
odlovem vysoké zvěře nebezpečí (např. zásah střely vycházející ze střelné zbraně popř. zásah střelou 
odraženou např. od stojícího stromu). 

- Občané volně se pohybující v těchto lokalitách by měli svůj vstup z důvodu probíhajícího řádného odlovu nejen 
vysoké zvěře omezit a to především v době od 17:00 do 8:00 hod následujícího dne. 

 

                                  

 

                             


