PŘEPRAVNÍ ŘÁD
LANOVÁ DRÁHA BRANNÁ
Dopravce: Rostislav Procházka PROskil, Branná 196, 788 25 Branná

1. Osobní visutá lanová dráha Branná je dráhou určenou pro
veřejnou přepravu osob z dolní stanice Branná do horní
stanice Větrná.
2. Přeprava materiálu a zavazadel je povolena v omezeném
rozsahu. Cestovní zavazadla přiměřené velikosti do váhy 15
kg. Materiál a zboží pouze takové, které je způsobilé
k bezpečnému uložení na sedačku.
3. Konstrukce lanové dráhy neumožňuje přepravu osob
na invalidním vozíku.
4. Cestující je povinen dbát pokynů obsluhy a řídit se
návěstími ve formě piktogramů.
5. Cestující zodpovídá za škody na své výstroji a oblečení
pokud dojde k zachycení volných částí (šňůrky, šle, volné
části oblečení, batohy).
6. Lyžaři se přepravují s lyžemi na nohou.
7. Snowbordisté se přepravují s jednou botou zapnutou
ve vázání, popř. snowboard v náručí.
8. Děti do výšky 125 cm se smí přepravovat v doprovodu
osoby starší 18-ti let.
9. Děti do 3 let lze přepravovat na klíně dospělé osoby a jsou
přepravovány zdarma.

10. Při nepřízni počasí, silný vítr, technická závada, výpadek
el .energie atd. bude veřejnost uvědoměna vhodnou formou
o přerušení provozu.
11. Při nastupování je cestující povinen dbát pokynů obsluhy
a po vyjetí z nástupní stanice se neprodleně musí zajistit
sklopnou závorou proti vypadnutí.
12. Po dobu jízdy je každý povinen být zajištěn sklopnou
závorou. proti vypadnutí.
13. Před výstupem je cestující povinen včas (asi 10m před
výstupištěm) zvednout sklopnou závoru proti vypadnutí.
14. Při vystupování je cestující povinen dbát pokynů obsluhy
a je povinen urychleně opustit výstupní prostor.
15. Je ZAKÁZÁNO během jízdy kouřit, houpat se na sedačce
odhazovat odpadky atd. Cestující je povinen řídit se
piktogramy na sloupech lanové dráhy.
16. Je ZAKÁZÁNO přepravovat osoby zjevně podnapilé, pod
vlivem omamných látek nebo ty, které mohou svým
jednáním vážně ohrozit plynulost a bezpečnost přepravy.
17. Je ZAKÁZÁNO přepravovat zvířata, boby, skiboby, sáně
atd.
18. Při ztrátě jízdenky, nebo jejím zneužitím, špatném počasí,
silném větru, dešti, hustém sněžení, silném mrazu, výpadku
el. energie apod. se jízdné nevrací.
19. Při zneužití jízdenky dojde k jejímu odebrání bez
náhrady (např. jízda osoby vyšší než 150cm na dětskou

jízdenku).
20. Při změnách povětrnostních podmínek (silném větru,
dešti, hustém sněžení, oblevě apod.) dochází k úkapu
nečistot z lanové dráhy.
21. SKI AREÁL BRANNÁ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST
ZA ŠKODY VZNIKLÉ PORUŠENÍM TOHOTO
PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU.

