
PROVOZNÍ ŘÁD LANOVÉHO PARKU MÁJ 
 

1. Provozovatelem Lanového parku Máj je společnost Progresiv, s.r.o. se sídlem Amforová 1886/42, 155 00 

Praha 13 – Stodůlky, IČ: 247 33 351 

2. Areál Lanového parku Máj (dále jen areál parku) se rozkládá na celém pozemku s parc. číslem 2061/620 v 

katastru  České Budějovice 2. 

3. Návštěvníci se pohybují v areálu parku na vlastní nebezpečí. 

4. V celém areálu parku není z bezpečnostních důvodů povoleno kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné 

látky a pohybovat se pod vlivem omamných látek. 

5. V areálu lanového parku je zakázáno křičet a jiným způsobem narušovat prostředí parku. 

6. Areál parku je zakázáno jakkoli znečišťovat a poškozovat. 

7. Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v parku. 

8. Do areálu parku je zakázáno vnášet a používat jakékoli ostré předměty (nůž, další zbraně atp.) 

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu vzniklou na oděvech návštěvníků parku či dalších předmětech 

vlastněných návštěvníky, např. smůlou ze stromů či oděrem o překážku či jinou aktivitou provozovanou v 

areálu parku.  

10. Návštěvník parku je povinen dbát pokynů obsluhy parku. 

11. Je zakázáno bránit překonávání překážek a jakkoli ohrožovat ostatní návštěvníky parku. 

12. Obsluha parku má právo ukončit program či vyloučit z areálu parku osobu či skupinu, pokud zjistí, že porušuje 

provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny obsluhy lanového parku. 

13. Vstup na překážky parku je možné jen se souhlasem obsluhy parku. 

14. Park je otevřen dle platných otevíracích hodin Lanového parku Máj. Po domluvě s provozovatelem je pro 
skupiny otevřen i mimo otevírací hodiny. Park není otevřen v případě velmi nepříznivého počasí (déšť, bouřka, 
silný vítr atp.) 

 
15. Vstup na překážky je povolen návštěvníkům mladších 15 let pouze pod přímým dohledem svého zákonného 

zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí 
provozovateli podpisem prohlášení. Takovou osobou může být starší sourozenec, učitel, vedoucí kroužku, etc. 
nikoliv však kamarád. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným 
prohlášením, odpovídá za dodržování Závazných pravidel a poučení o bezpečnosti pro vstup a pohyb po 
překážkách v Lanovém parku Máj.  

 
16. Vstup na překážky je povolen návštěvníkům starší 15 let a mladší 18 let na vyžádání obsluhy parku pouze po 

prokázání příslušným dokladem totožnosti, který prokazuje jejich věk (pokud tak neučiní, bude jim umožněn 
vstup pouze za doprovodu osoby starší 18 let – viz výše) a po podpisu souhlasu s dodržováním Závazných 
pravidel a poučení o bezpečnosti pro vstup a pohyb po překážkách v Lanovém parku Máj. 
 

17. Vstup na překážky je povolen návštěvníkům starší 18 let na vyžádání obsluhy parku pouze po prokázání 
příslušným dokladem totožnosti, který prokazuje jejich věk (pokud tak neučiní, bude jim umožněn vstup 
pouze za doprovodu osoby starší 18 let – viz výše) a po podpisu souhlasu s dodržováním Závazných pravidel a 
poučení o bezpečnosti pro vstup a pohyb po překážkách v Lanovém parku Máj. 

 
18. Ceny za vstup na překážky se řídí platným ceníkem Lanového parku Máj. 



ZÁVAZNÁ PRAVIDLA A POUČENÍ O BEZPEČNOSTI 
PRO VSTUP A POHYB PO PŘEKÁŽKÁCH V LANOVÉM PARKU MÁJ 

 
1. Je zakázáno vstupovat na překážky pod vlivem alkoholu 

či jiných omamných látek. 
2. Je  zakázáno  vstupovat  na  překážky  bez  úspěšného 

absolvování  vstupní  instruktáže  zahrnující  sebejištění, 
přezkoušení naučených činností a bez souhlasu obsluhy 
parku. 

3. Není povoleno vstupovat na překážky s potravinami  či 
dalšími předměty v ústech. 

4. Na  překážky  je  možné  vstupovat  jen  v  pevné  obuvi 
(nikoli v sandálech či pantoflích). 

5. Na  překážky  je  zakázáno  vstupovat  s  fotoaparáty, 
kamerami, telefony a dalšími předměty, které by mohly 
upadnout a ohrozit ostatní návštěvníky nebo poškodit 
areál lanového parku. 

6. Provozovatel  upozorňuje,  že  zvládnutí  některých 
překážek může být fyzicky náročné. Proto by měl každý 
návštěvník  zvážit  své  možnosti  a  zdravotní  stav. 
Provozovatel nenese  zodpovědnost  za újmu na  zdraví 
návštěvníků  způsobenou  přeceněním  vlastních 
schopností a zdravotního stavu. 

7. Návštěvníkovi  je  doporučeno  konzultovat  před 
vstupem na jakoukoliv lanovou překážku svůj specifický 
zdravotní  stav  s  obsluhou  parku. Na  lanové  překážky 
není  povoleno  vstupovat  lidem  s  kardiologickými 
potížemi  či  s  kardiostimulátory,  lidem  se  srdečním 
onemocněním,  těhotným  ženám  a  osobám,  jejichž 
zdravotní  stav  by  se  mohl  následkem  pohybu  na 
lanových překážkách zhoršit. 

8. Zapůjčená horolezecká výstroj se nesmí vynášet mimo 
areál parku. 

9. Pokud návštěvník zjistí poškození u výstroje či vybavení 
lanového parku, je povinen tuto skutečnost neprodleně 
nahlásit obsluze. 

10. Překážky mohou  absolvovat  pouze  osoby  s minimální 
tělesnou výškou 140 cm. Osobám s hmotností nad 120 
kg není povolen vstup překážky. 

11. Návštěvníci do 140 cm mohou překážky překonávat jen 
v případě přímého doprovodu osoby starší 18 let, která 
bude  návštěvníkovi  pomáhat  přejišťovat  se  mezi 
jednotlivými překážkami. 

12. Návštěvník je upozorněn, že pokud chce stihnout projít 
celou  základní  lanovou  dráhu,  měl  by  aktivitu  začít 
přibližně 1,5 hodiny před koncem otevírací doby parku.
Čas  zdolání  trasy  však  vždy  záleží  na  individuálních
schopnostech a dovednostech návštěvníka. 

  
  

13. Při  vstupu  na  první  základnu  je  návštěvník  povinen 
zajistit se jistící sadou s dvěma karabinami. 

14. K  zahájení postupu na druhou  základnu  je návštěvník 
povinen vyčkat pokynů obsluhy parku. 

15. Na  jedné  překážce může být pouze  jeden návštěvník. 
Na základnách mohou být maximálně 3 osoby. 

16. Po  absolvování  překážky  je  návštěvník  povinen  se 
neprodleně  přemístit  po  základně  na  další  překážku, 
přičemž  bezpodmínečně  dodržuje  pravidla  jištění: 
nejprve  odepne  pouze  jednu  jistící  karabinu  a 
neprodleně  ji  zahákne  a  zajistí  pojistkou  na  jistící 
ocelové  lano následující překážky. Pak odepne druhou 
karabinu,  zahákne  a  zajistí  pojistkou  vedle  první 

karabiny  s  tím,  že  zámek  karabiny  bude  na  opačné 
straně  než  na  první  karabině.  Překážky  překonávají 
návštěvníci  vždy  ve  dvojicích  (příp.  trojicích),  v  rámci 
které  si  vždy  po  přepnutí  karabin  na  sousední  lano 
vzájemně  zkontrolují dobré upevnění  a  zajištění  všech 
karabin.  Tento  způsob  jištění  používá  po  celé  délce 
trasy. 

17. Při  přechodu  překážkové  tratě  je  přísně  zakázáno 
povolovat  spony  celotělového  zachycovacího  postroje 
nebo  si  jej  dokonce  svlékat.  Rovněž  je  zakázáno 
rozepínat nebo sundávat ochrannou přilbu z hlavy. 

18. Kladku pro přejezd používá návštěvník pouze tam, kde 
je mezi stromy nataženo k tomu určené ocelové lano a 
místo je označeno příslušným symbolem. 

19. Pokud  dojde  návštěvník  k  názoru,  že  již  nemůže 
pokračovat  dále,  zavolá  obsluhu  parku  a  do  jejího 
příchodu  zůstane  zajištěn!  V  žádném  případě  však 
samovolně překážky neopouští a neseskakuje z nich! 

20. Trasa  lanových  překážek  je  jednosměrná!  Návštěvník 
trasu  prochází  vždy  ve  směru  od  nejnižších  čísel 
základen k vyšším číslům základen. 

21. Po  ukončení  trasy  je  návštěvník  povinen  oznámit 
neprodleně  obsluze  parku  poškození  vybavení  a 
jakoukoli zdravotní újmu, pokud k ní došlo. 

22. Návštěvník je povinen sundat si na překážky náramkové 
hodinky,  prstýnky,  šperky  a  jiné  předměty  nošené 
kolem  krku  a bezpečně  je uložit do  zapínatelné  kapsy 
(mohou bránit v bezpečném přechodu přes překážky). 
Pokud  má  návštěvník  delší  vlasy,  které  by  se  mohly 
zaplést  do  překážky,  je  povinen  sepnout  si  je,  aby 
nebránily při přechodu přes překážky. 

23. Jištění návštěvníka na překážkách může být ukončeno 
až po absolvování poslední překážky. 

24. V  zájmu bezpečnosti  a bezpečnosti ostatních  je  každý 
povinen dbát pokynů obsluhy. 

25. V případě jakýchkoliv nejasností se návštěvník obrátí na 
obsluhu parku a požádá ji o pomoc. 

26. Provozovatel  upozorňuje,  že  osoby  se  zdravotním 
postižením  se  mohou  účastnit  programu  lanového 
parku  jen po předchozí domluvě a  za doprovodu další 
osoby  (průvodce,  asistenta),  pokud  odpovědný 
instruktor nerozhodne jinak. 

Jméno a příjmení: 
 
 
Svým  podpisem  stvrzuji,  že  souhlasím  s  výše  uvedenými 
pravidly pro vstup a pohyb na překážkách v Lanovém parku 
Máj a budu se podle nich řídit. 
 
 
 
Datum:  
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 



 
 
 

 
 

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI 
 

 
Já: …………………………………………………………………………………… 

nar. ……………………………………… 

svým podpisem potvrzuji, že přebírám zodpovědnost za 

jméno: …………………………………………………………………………… 

nar. ……………………………………… 

za účelem návštěvy Lanového parku Máj v Českých Budějovicích. 

Datum: ………………………………..  

Podpis: …………………………………………………………………………. 


