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LANOVÝ PARK ZADOV
PROVOZNÍ ŘÁD 2022
1. Provozovatelem Lanového parku Zadov (dále jen „LP“) je Česká unie sportu,
z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6. Odpovědnou osobou je Ing. Luděk
Sáska, kontaktní osobou je Ing. Petr Vondraš, tel.: +420 734 785 445.
2. Areál LP je tvořen plošinami, nízkými a vysokými překážkami, příslušenstvím
obslužným objektem a pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo v nájmu
provozovatele.
3. Před vstupem do prostoru areálu LP je návštěvník povinen seznámit se s tímto
provozním řádem a dodržovat jej.
4. Vstup do areálu LP je možný pouze v provozní době, se
souhlasem provozovatele prostřednictvím jeho oprávněné osoby – vyškoleného
instruktora LP (dále jen „instruktor“), který je právě ve směně. Volný pohyb po
areálu LP je bez vědomí a svolení instruktora zakázán. Účastníci programu i
ostatní návštěvníci LP jsou povinni dodržovat pokyny instruktora. Vstup se psy
a jinými zvířaty jen po schválení instruktorem. Je zakázáno volné pobíhání psů
a dalších zvířat po areálu.
5. Účastníci programu jsou povinni oznámit instruktorovi, že mají u sebe cenné
věci; ty je možné bez záruky uschovat v obslužném objektu. Za volně odložené
věci v areálu LP (např.: kola, batohy, oblečení obuv apod.) provozovatel neručí.
6. Na plošiny, překážky a žebříky LP je vstup povolen pouze v pevně připnuté
obuvi se zakrytou špičkou, po sepnutí dlouhých vlasů, odstrojení nebo zakrytí
volně vlajících částí oděvů (např.: šály, šátky, šňůry, apod.), odložení cenných
osobních předmětů (např.: náramkové hodinky, prstýnky, náramky, náušnice,
řetízky apod.) a odložení jakýchkoliv volných těžších předmětů (např.: klíče,
mobilní telefon, fotoaparát, apod.). Účastník je při nedodržení těchto
požadavků zodpovědný za případné poškození vlastní i cizí věci, zdraví svého
nebo ostatních osob i v důsledku pádu těchto předmětů.
7. Vstup na plošiny, překážky LP a žebříky je možný pouze s jistícími prostředky
provozovatele, po vstupní instruktáži a jejímu porozumění, bezproblémové
schopnosti obsluhy jisticích prostředků, dodržování kázně, a se souhlasem
instruktora. V LP platí zákaz používání vlastních jisticích prostředků.

8. Kvůli riziku pádu a vážného zranění jsou účastníci programu povinni dodržovat
pravidla bezpečného pohybu ve výšce a dbát na svoji bezpečnost i ostatních
návštěvníků LP, a to především správným používáním svých osobních jisticích
prostředků, tj. celotělového zachycovacího postroje, jistící sadou s dvěma
smyčkami (lanyardy), dvěma karabinami a kladkou. Při pohybu na okruzích být
stále zajištěn alespoň jednou karabinou k jisticím, červeně označeným,
ocelovým lanům (viz cedule „Jak se bezpečně jistit na vysokých překážkách“).
Na jedné překážce smí být maximálně jeden lezec. Na plošině smí být
maximálně tři lezci.
9. Účastníkům programu je zakázáno jakkoli úmyslně poškozovat, znečisťovat,
upravovat nebo neúměrně zatěžovat osobní jistící prostředky nebo zařízení LP.
Každé podezření na poškození jisticích prostředků nebo zařízení LP musí být
s ohledem na další bezpečnost jejich i ostatních návštěvníků ihned nahlášeno
instruktorovi!
10. Samostatně se účastnit programu mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady:
a) pro lezení na překážkách na nízkém okruhu: dosáhnou do minimální výšky
140 cm a je jim min. 6 let*,
b) pro lezení na překážkách na vysokých okruzích: dosáhnou do výšky 170
cm a je jim min. 10 let*,
c) nepřevyšují maximální povolenou hmotnost 120 kg.
Účastníci mladší 18 let musí být doprovázeni dospělou osobou. Jeden dospělý
může dohlížet na max. 10 účastníků mladších 18 let nebo max. 3 účastníky
mladší 15 let, u kterých je doporučena osobní asistence dospělého při
přejišťování. *(při nižším dosáhnutí do výšky nebo věku pouze po dohodě
s instruktorem).
11. V celém areálu LP platí zákaz kouření, konzumace alkoholu a drog, a to před,
během i po programu. Je zakázáno účastnit se programu pod vlivem
alkoholických nápojů, návykových nebo psychotropních látek.
12. V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností je účastník programu
povinen přivolat instruktora. Do jejího příchodu musí zůstat zajištěný a v
žádném případě nesmí samovolně opustit trasu.
13. Instruktor má právo ukončit program či vyloučit účastníka nebo skupinu
z programu, pokud zjistí, že porušují tento provozní řád, zásady bezpečného
jištění nebo nedodržují jeho pokyny.
14. Účast v programu LP je dobrovolná a na vlastní nebezpečí! Provozovatel
neodpovídá za újmu na zdraví návštěvníka způsobenou nedodržením
provozního řádu LP, pokynů instruktora nebo v důsledku přecenění vlastních

fyzických schopností, dovedností nebo zdravotního stavu. Účastník programu
je povinen nahlásit každý úraz nebo zranění vzniklé během programu v LP. O
úrazu se sepíše záznam.
15. Provozovatel nenese odpovědnost za přírodní znečistění oděvu nebo obuvi
(smolou ze stromů, pylem apod.) nebo za jeho poškození oděrem nebo
roztržením o překážku.
16. Každý účastník programu nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že je
zodpovědný za zhodnocení svého vlastního zdravotního stavu nebo svého
svěřence, s ohledem na druh této sportovní aktivity. Lezení na překážkách se
nedoporučuje těhotným ženám, osobám s kardiovaskulárními problémy,
epilepsií, osobám po operaci páteře, se zvýšenou lámavostí kostí apod.
17. Účastí v programu návštěvník souhlasí s provozním řádem LP a jeho
podmínkami, potvrzují, že jim porozuměli a zavazují se jej dodržovat.
V Zadově 30. 6. 2022

