
Provozní řád Lanového parku
Všichni návštěvníci Lanového parku jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem a 

dbát jeho pokynů a ustanovení.
Lanový park se skládá z osmi vysokých lanových překážek a dvou lanovek: 

A) Vysoké lanové překážky  
Pro děti od 7 let a dospělé. Děti do 10 let 
mají vstup povolen pouze s přímým 
dozorem dospělé osoby. 

B) Lanovka  
Pro děti od 12 let a dospělé. Děti do 15 
let mají vstup povolen pouze s přímým 
dozorem dospělé osoby.  
Hmotnost uživatele 40–130 kg. 

• Po Lanovém parku se návštěvníci pohybují na vlastní odpovědnost a nebezpečí. 
Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. životě návštěvníka - uživatele 
způsobenou nedodržením provozního řádu, nebo v důsledku přecenění vlastních schopností 
a zdravotního stavu.  
• Za děti přebírá zodpovědnost jejich zákonný zástupce, popř. jiná osoba starší 18 let, 
pověřená dohledem na dítě.  
• Na zařízení je povolen vstup pouze v provozní době. Vstup na jednotlivé atrakce je možný 

jen s vědomím obsluhy.  

Návštěvník lanového parku je povinen:  
• Respektovat předepsané věkové hranice a kapacity jednotlivých celků.  
• Dbát pokynů obsluhy.  
• Chovat se ohleduplně tak, aby se předešlo zranění vlastnímu i ostatních.  

Případný úraz je třeba neprodleně hlásit provozovateli, který přivolá 
zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.  
Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v prostorách zařízení, stejně jako za 
poškození oděvů či jiných předmětů např. v důsledku jejich pádu, oděru či 
ušpinění.  
Provozovatel má právo a povinnost vyloučit z areálu osobu či skupinu osob,  
pokud porušují provozní řád, bezpečnostní normy či nedodržují pokyny 
obsluhy. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na provozovatele areálu.  
Provozní řád nabývá platnost k 1. 8. 2019 
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V prostorách zařízení je zakázáno: 

Všichni návštěvníci Lanového parku jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem a dbát jeho pokynů a ustanovení.  
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Pro děti od 7 let a dospělé. Děti do 10 let mají vstup povolen pouze s přímým 
dozorem dospělé osoby. 

B) Lanovka 
Pro děti od 12 let a dospělé. Děti do 15 let mají vstup povolen pouze s přímým 
dozorem dospělé osoby.
Hmotnost uživatele 40–130 kg. 

• Po Lanovém parku se návštěvníci pohybují na vlastní odpovědnost  
a nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. 
životě návštěvníka - uživatele způsobenou nedodržením provozního řádu, 
nebo v důsledku přecenění vlastních schopností a zdravotního stavu. 

• Za děti přebírá zodpovědnost jejich zákonný zástupce, popř. jiná osoba starší 
18 let, pověřená dohledem na dítě. 

• Na zařízení je povolen vstup pouze v provozní době. Vstup na jednotlivé 
atrakce je možný jen s vědomím obsluhy. 

Návštěvník lanového parku je povinen: 

• Respektovat předepsané věkové hranice a kapacity jednotlivých celků. 
• Dbát pokynů obsluhy. 
• Chovat se ohleduplně tak, aby se předešlo zranění vlastnímu i ostatních.  

Případný úraz je třeba neprodleně hlásit provozovateli, který přivolá 
zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.

Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v prostorách zařízení, stejně jako za 
poškození oděvů či jiných předmětů např. v důsledku jejich pádu, oděru či  
ušpinění. 

Provozovatel má právo a povinnost vyloučit z areálu osobu či skupinu osob, 
pokud porušují provozní řád, bezpečnostní normy či nedodržují pokyny 
obsluhy. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na provozovatele areálu.

Provozní řád nabývá platnost k 1. 8. 2019

Provozovatel Lanového parku:   INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.O.
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Běhat, skákat, záměrně 
rozhoupávat lávky.
 Je rovněž zakázáno  

soutěžení.

Kouřit,  
manipulovat s ohněm 

 a zábavnou  
pyrotechnikou. 

    Vstupovat na překážky 
se žvýkačkou či jinými 

předměty v ústech, 
konzumovat zde jídlo  

či nápoje. 

    Vnášet zbraně, 
 výbušniny, nebezpečné 
látky, ostré a skleněné 

předměty. 

       Konzumovat  
alkoholické nápoje, užívat 

omamné látky; osobám 
podnapilým nebo pod 
vlivem psychotropních 

látek není vstup do areálu 
dovolen. 

    Úmyslně poškozovat 
a znečišťovat prostory 

areálu a jeho vybavení. 

    Vodit či nechat vnikat 
zvířata. 

        Užívat atrakce při 
zjištěném poškození a 

je-li vyřazeno z provozu. 

 na překážce  na přestupní plošině  na žebříku

 na lanovce  na přestupní plošině  na žebříku

Lanový park Sporthotel Kácov není dětské hřiště, děti vyžadují neustálý  
dohled! 

POLICIE ČRTÍSŇOVÉ  
VOLÁNÍ

ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA

HASIČI

158155112 150

Kontaktní telefon:     +420 608 851 471
Odpovědná osoba:    Michal Kinský

na překážce na přestupní 
plošině

na žebříku
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Lanový park Sporthotel Kácov není dětské hřiště, děti vyžadují neustálý dohled! 

V prostorách zařízení je zakázáno:  
• Běhat, skákat, záměrně rozhoupávat lávky. Je rovněž zakázáno soutěžení.  

• Kouřit, manipulovat s ohněm a zábavnou pyrotechnikou.  

• Vstupovat na překážky se žvýkačkou či jinými předměty v ústech, konzumovat zde jídlo či 
nápoje.  

• Vnášet zbraně, výbušniny, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty.  
• Konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky; osobám podnapilým nebo pod 

vlivem psychotropních látek není vstup do areálu dovolen.  

• Užívat atrakce při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.  

• Vodit či nechat vnikat zvířata.  

• Úmyslně poškozovat a znečišťovat prostory areálu a jeho vybavení. 

Překážky Lanového parku Sporthotelu Kácov


