
 

Provozní řád lanového centra u Kulturního domu  

 
Majitelem dětského hřiště je město Holice, provozovatelem Technické služby Holice, Vysokomýtská 635, Holice, 

telefon 466 920 637, běžné kontroly hřiště provádí osoba pověřená tímto úkonem Technickými službami Holice.  

 

Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu 

sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za úraz či škody způsobené svou činností. 
 

Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí lanového centra udržovat v čistotě. 
 

Každý návštěvník lanového centra KD je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených 

osob (provozovatele, technického personálu). Osoba, která poruší ustanovení provozního řádu a 

bezpečnostních pokynů, může být z areálu lanového centra vykázána. 
 

Za mladistvé návštěvníky lanového centra odpovídají jejich odpovědní zástupci. 
 

Za volně odložené věci návštěvníků provozovatel neručí. Vstup se psy a jinými zvířaty je zakázán. Rovněž 

je zakázáno volné pobíhání psů a dalších zvířat po areálu lanového centra. 
 

V areálu lanového centra KD je zakázáno: 

• vnášení alkoholických nápojů či jiných omamných a psychotropních látek  

• vstupovat s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty 

• pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek aktivně využívat veškeré 

překážky v areálu lanového centra 

• poškozovat překážky nebo vybavení lanového centra 
 

Bezpečnostní zásady pro lanové překážky 
 

Trasa se skládá ze sedmi dětských lanových překážek se síťovými prvky Herkules, které jsou za sebou 

řazeny tak, že tvoří dráhu. Před lezením doporučujeme sundat všechny prstýnky, dlouhé řetízky a dlouhé 

vlasy svázat gumičkou do copu, nebo je pevně upevnit sponou. Nezapomeňte, že i zde platí přirozené 

zákony gravitace a další běžné fyzikální jevy. Nehazardujte se svým zdravím ani zdravím svých kamarádů. 

Jakékoliv pokusy jsou dopředu vyloučeny! Vstup dětí na překážky lanového centra je možný pouze 

v doprovodu odpovědného zástupce. Programu se mohou účastnit ti, kteří splňují tyto předpoklady: 
 

minimální věk   2 roky 

maximální věk   15 let 
 

Rodiče nebo odpovědný zástupce smí vstoupit na lanové překážky pouze za účelem pomoci dítěti. Za 

úmyslné poškození zařízení dětských lanových překážek dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním 

provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce. 
 
Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích 

prvků hřiště. 

Provozní řád je platný pro všechny uživatele hřiště od 1. června 2013  

Důležitá telefonní čísla: 

 

 Integrovaný záchranný systém 112 

 Záchranná služba 155 

 Policie  158 

 Hasiči 150 

 Městská policie 156 

 Technické služby Holice  724 363 065 

Správce – Kašpar Roman    724 362 895 

Technické služby města Holic 
                                                                           Vysokomýtská 635 

                                                                                 534 01 Holice 


