PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
VIA FERRATY V AREÁLU VODÁCKÉHO TÁBOŘIŠTĚ CAKLE VE STARÝCH OLDŘICHOVICÍCH
Via ferrata, zajištěná lezecká cesta (dále jen „ferrata“), slouží jako turistická atrakce za účelem
provozování sportovní činnosti. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto
provozního a návštěvního řádu a řídit se jím. Vstupem na ferratu návštěvník vyjadřuje souhlas s tímto
provozním a návštěvním řádem.
• Návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila na ferratu nebo se zdržuje v prostorách
jejího nástupu i celé trasy. Všichni návštěvníci ferraty provozují sportovní činnost na ferratě
na vlastní nebezpečí a musí mít kvalitní a plně funkční certifikované kompletní ferratové
vybavení, které odpovídá evropským normám CE EN a to včetně helmy. Každý návštěvník si
za svoje vybavení ručí.
1.

2.

Vstup na ferratu s vlastním vybavením je zdarma, půjčovné za vybavení a poplatek za dohled
instruktora jsou uvedeny v ceníku. Pokud dojde při pádu na ferratě k roztržení ferrata setu, je
návštěvník povinen uhradit náklady na pořízení nového setu ve výši 1000 Kč.
Na ferratu je zakázáno vstupovat:
a) za mokra, bouřky, sněhu, náledí a snížené viditelnosti
b) pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
• Návštěvní doba ferraty je pouze za denního světla.

3.

Dodržujte zásady bezpečného pohybu na ferratě. Pro zajištění případné pomoci doporučuje
provozovatel ferratu využívat společně dvěma osobami.
• Na všech trasách ferraty se současně může pohybovat maximálně 8 osob a na každé lanové
lávce 2 osoby.
• Lezci musí mezi sebou dodržovat rozestup v délce alespoň jednoho intervalu mezi fixními
body.
• Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po
celou dobu plně zodpovídá.
• Pro lezení s dětmi je používání lana a jejich zajišťování (společně s tlumičem pádu) velmi
důležité (doporučené je lano jednoduché nebo poloviční, délka 20 m). Většina tlumičů
pádů pro zajištěné cesty není konstruována pro jištění osob do hmotnosti 45 kg. Pro děti
volte úvazek celotělový, případně kombinovaný.
• Před vstupem na ferratu odložte věci, které by při vypadnutí mohly způsobit poranění osob
(mobilní telefony, fotoaparáty, kovové mince a jiné drobné předměty).

4.

Je zakázáno poškozovat zařízení ferraty. V případě poškození bude provozovatel vymáhat náhradu
nákladů vynaložených na opravu.
• Závady na ferratě nahlaste provozovateli na recepci ubytovny nebo na telefonním čísle
604 644 418.
• Udržujte čistotu a pořádek, odpadky si odneste s sebou nebo použijte odpadkové koše.
• Provozovatel nezodpovídá za zranění či újmu na životě návštěvníků ferraty a škody
způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro pohyb na ferratách.
• Provozovatel neručí za odložené věci.
• Při nedodržení ustanovení provozního řádu nebo zásad bezpečného pohybu na ferratě
návštěvník odpovídá za škody způsobené třetím osobám.
Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu, je povinen porušující
osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě je
nutno informovat provozovatele na recepci ubytovny nebo na telefonním čísle 604 644 418.

5.

6.

Provozovatel je oprávněn kdykoli vykázat z prostor ferraty osobu, která porušuje ustanovení tohoto
provozního a návštěvního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného pohybu na ferratě)
nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky.

7.

Bezpečnostní kontrola ferratového systému (konstrukce) probíhá průběžně. Jednou ročně probíhá
podrobná kontrola, kterou zajišťuje pověřená firma.

8.

Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou sobě nebo jiným způsobí návštěvník ferraty tréninku při
lezení a pohybu v prostoru via ferraty.

Provozovatel a správce ferraty:
Radomír Junek, IČ 74878174, tel.: 604 644 418
Majitel areálu:
KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí, IČ 70903409, tel: 603 772 985

V Ústí nad Orlicí dne 1. 4. 2019

Důležitá telefonní čísla:
HASIČI 150, POLICIE 158, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112, MĚSTSKÁ POLICIE 156

