Vážení návštěvníci,
srdečně Vás vítáme na ferratě na Pastýřskou stěnu. Před zahájením výstupu si prostudujte návštěvní
a provozní řád.

Návštěvní a provozní řád
„Via Ferrata Pastýřská stěna“
Provozovatel: Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Děčín 4.
Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila na „Via Ferratu Pastýřská stěna“ (dále
jen „ferrata“)nebo se zdržuje v prostorách jejího nástupu, trasy či výstupu.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI:
1. Zákaz vstupu na ferratu za deště, bouřky, sněhu a snížené viditelnosti. Ferrata se uzavírá
v zimním období, viz. informační zákazové cedule. Dále se zakazuje lézt na mokrých a vlhkých
skalách, a to včetně zařízení Via Ferraty.
2. Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.
3. Zákaz poškozování ferraty. V případě poškození bude město vymáhat náhradu nákladů
vynaložených na opravu.
4. Zákaz stanování a rozdělávání ohňů.
5. Je zakázáno opustit lano dříve než u jeho konce a vstupovat na kraj nebo do skalní stěny bez
zajištění a přelézat z cesty na cestu. Nezajištěné osoby se dopouštějí obecného ohrožení
ostatních osob.
6. Zákaz vstupu osobám do 15 let bez doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu
návštěvy zodpovídá.
7. Zákaz vstupu začátečníků a nováčků bez průvodce.
8. Zákaz vstupu na revizní lávky na skalní stěně. Lávky nejsou součástí turistické atrakce.
9. Zákaz vstupu s pracovním nářadím a ostrými předměty bez písemného souhlasu
provozovatele.
10. Zákaz slaňování do prostor Via Ferraty.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:
1. Ferrata, zajištěná lezecká cesta slouží jako turistická atrakce za účelem provozování sportovní
činnosti. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanovením tohoto návštěvního a
provozního řádu a řídit se jím.

2. Všichni návštěvníci provozují sportovní činnosti na vlastní nebezpečí. Vezměte prosím na
vědomí, že se návštěvou ferraty vystavujete zvýšenému riziku ohrožujícímu vaše zdraví.
3. Každý návštěvník je povinen použít kvalitní, plně funkční a certifikované ferratové vybavení,
které odpovídá evropským normám CE EN. Za použité vybavení odpovídá každý návštěvník
sám a před každým použitím je povinen provést jeho kontrolu. Minimální vybavení: kvalitní
pevná obuv, ferratový úvazek, ferratový set s tlumičem pádu, ochranná přilba, lezecké
rukavice.
4. Dodržujte zásady bezpečného pohybu na ferratě. Používejte vždy obě karabiny, v místě
přechodu na další úsek lana za kotvou musíte být vždy jištěni alespoň jednou karabinou.
5. K jištění na mostě (trasa č. 10 – Karlův most) používejte obě vodící lana současně. Jištění
probíhá současně jednou karabinou ferratového setu na levém laně a druhou karabinou
ferátového setu na pravém laně.
6. Ferrata je jednosměrná, určená pro pohyb vzhůru. Na cestu zpět dolu je možné využít
turistických stezek.
7. Jednotlivé cesty (trasy) jsou číselně označeny a u každé trasy je uvedena obtížnost. Nejlehčí
trasy jsou značeny „A“ až po nejtěžší značené „E“. Na informační tabuli rovněž najdete
běžnou délku výstupu, jak v metrech, tak i v hodinách.
8. Pro lezení s dětmi je nezbytné doplňující jištění pomocným lanem. Většina tlumičů pádů není
konstruována pro hmotnosti pod 45 kg a tak hrozí riziko poranění.
9. Pro děti volte vždy úvazek celotělový nebo kombinovaný.
10. Dávejte pozor na obsah kapes – mobilní telefony, MP3 přehrávač, fotoaparáty, mince apod.
mohou při pádu způsobit vážná poranění.
11. Každý návštěvník při použití ferraty kontroluje stav pevně instalovaných prvků (ocelová lana,
stupy, oka, kotvy). V případě zjištění jakékoli závady je povinen vyrozumět provozovatele na
e-mail ferrata@mmdecin.cz, a bezpečně opustit ferratu.
12. Každý, kdo zjistí porušování tohoto řádu, je povinen upozornit porušující osobu na
dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je nutné informovat
městskou policii na tel. čísle 156.
13. Ferrata není určena pro osoby pohybově a duševně postižené. Není přípustné využití zařízení
postiženými osobami a osobami s poškozením nebo poraněním ovlivňujícími pohybovou
činnost, motoriku pohybů, stabilitu a vnímání okolního prostředí. Osoby s výše uvedenými
obtížemi riskují použitím zařízení další poškození zdraví a jsou ohroženy na životě.
14. Odstup mezi jednotlivými lezci musí být minimálně 5 metrů. Zároveň musí být mezi dvěma
lezci vždy alespoň jedno volné pole.
15. Při nedodržení ustanovení tohoto řádu či zásad bezpečného pohybu na ferratě návštěvník
odpovídá za škody způsobené třetím osobám.
16. Pro zajištění případné pomoci doporučuje provozovatel ferratu využívat společně dvěma
osobami.
17. Udržujte čistotu.
PRÁVA PROVOZOVATELE:
1. Provozovatel nezodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory
charakteristickými pro pohyb na ferratách.
2. Provozovatel neručí za odložené věci.

3. Provozovatel je oprávněn kdykoli vykázat z prostor ferraty osobu, která porušuje ustanovení
tohoto řádu, nedodržuje zásady bezpečného pohybu na ferratě, porušuje pravidla slušného
chování nebo svým jednáním ohrožuje ostatní návštěvníky.
Přejeme Vám mnoho krásných zážitků.

Provozovatel: Statutární město Děčín, tel. +420 412 593 326, e-mail ferrata@mmdecin.cz
Důležitá telefonní čísla:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 – MĚSTSKÁ POLICIE 156 –
POLICIE 150 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 – HASIČI 150

