
 

Lanová dráha Amálka – volnočasový areál  PROCYON  Letonice 

Specifikace : 

 startovací stanice s nakloněnou plošinou  
 dojezdová stanice bez plošiny 
 pojezdový vozík s pryžovým sedákem  

Věková skupina : od 6 do 15 let (do 85 kg) 
Výška konstrukce : cca 350 cm 
Prostor pro prvek : 3500 x 420 cm (uvedeno vč. ochranné zóny) 

Poznámka: 

 ruční výroba  
 akátové a dubové broušené dřevo  
 povrchová úprava nezávadnými přípravky  
 vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176, 1177  
 certifikováno u SZÚ  
 provozování na vlastní nebezpečí bez obsluhy – veřejně přístupné 

Bezpečnostní požadavky dle 
ČSN EN 1176-7: 

 v bezpečnostní zóně a v nárazovém prostoru nesmí být pevná 
překážka  

 do 60 cm výšky pádu není třeba povrch tlumící nárazy  
 bezpečnostní zóna (prostor pádu) - velikost min. 150 cm po obvodu 

prvků  
 nárazový prostor - pro výšku pádu od 60 do 100 cm postačuje trávník, 

pokud v této zóně není trávník, je nutno použít materiál tlumící nárazy 
(guma, písek, štěrk, štěpka)  

 nárazový prostor - pro výšku pádu od 100 cm do 300 cm je nutno 
použít materiál tlumící nárazy (guma, písek, štěrk, štěpka)  

Provozovatel: PROCYON, o.s. Letonice ,  Nová 449, Letonice,  IČ 27052664 
  
  

 

 

Provozní řád lanové dráhy 

Jízda na lanové dráze je výhradně na vlastní nebezpečí a s čistou obuví ! 
Na startovací plošině se smí současně nacházet max. 3 osoby ve věku 6-15 let.  
Jízda starších osob je možná pouze se souhlasem provozovatele.  
Je zakázána současná jízda dvou jezdců a seskakování za jízdy. 
Start jízdy se zahajuje nasednutím na sedák (ne naskakováním)  ve směru jízdy, uchopením 
oběma rukama tyče pojezdového vozíku a odrazem či pokrčením kolen. 
Jízda nesmí být zahájena, dokud se nachází překážka v jízdním či dojezdovém  prostoru. 
  
V případě zjištění poškození lanové dráhy se nesmí dále užívat a je nutné bezodkladně 
informovat provozovatele.    UDRŽUJTE PROSÍM POŘÁDEK  a nepoškozujte zařízení 

 
 


