Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice
____________________________________________________________________________________________________________

IČO: 27 12 13 13, DIČ: CZ 27 12 13 13 , IZO: 151 014 507

Provozní řád lezecké stěny
Provozní doba:
období:
čas:

ceník:

celoročně
veřejnost – PO,ST,ČT – 18:00 – 21:00 hodin
kurzy – dle plánu kurzů a po dohodě se správcem stěny ( nutno oznámit
správci nebo jeho zástupci – Mgr. Peksa M.)
veřejnost - 30,- Kč/1 blok (3 hodiny)/osoba

Všichni návštěvníci umělé lezecké stěny (dále „stěna) jsou povinni řídit se tímto provozním
řádem, dbát pokynů pověřených pracovníků provozovatele a správce stěny, dodržovat
bezpečnostní a požární předpisy a chovat se bezpečně k sobě i ostatním návštěvníkům.

Provozovatel stěny:
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
17.listopadu 177
542 34 Malé Svatoňovice
Zastoupená ředitelem: Ing. Bc. Vladimírem Janusem
Správce stěny:
Ing. Jiří Mach
Zástupce:
Mgr. Miloš Peksa
telefon: 499829730, Mobil: 739319426
e-mail:
mach@sosoom-svatonovice.cz

Každý účastník provozu stěny je povinen se důkladně seznámit s Provozním řádem a
zapsat se do provozní knihy.


Účastník platí vstupné v hotovosti. Pronájem stěny organizacím na delší období lze
sjednat smluvně s provozovatelem stěny.



Každý účastník se v prostoru stěny pohybuje na vlastní nebezpečí a s ohledem na
svůj zdravotní stav. Počíná si obezřetně, bere ohled na sebe i ostatní a dbá pokynů
služby.



Na stěnu je možno vstupovat jen s řádnou lezeckou výstrojí a ve vhodné obuvi
(lezečky nebo sportovní obuv) a vhodném oděvu chránícím tělo.



Provozovatel neručí za odložené věci návštěvníků v areálu a za jejich případné
odcizení nenese žádnou odpovědnost.

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Malé Svatoňovice

Číslo účtu: 198525266 / 0300

1) Stěna je určena pro výcvik volného lezení, sportovní trénink a pořádání soutěží
ve volném lezení
 Provozní řád stěny se vztahuje na všechny účastníky provozu lezecké stěny.


Účastníkem provozu stěny je každá osoba, která se v době provozu stěny buď
přímo účastní volného lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny.

2) Účast na provozu stěny je povolena:
 členům Českého horolezeckého svazu (prokáží se platným průkazem ČHS)


osobám starším 18 let (prokáží se dokladem totožnosti)



osobám mladším 18 let pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let

3) Každý účastník provozu stěny je povinen a odpovídá za:
 stav své výstroje a výzbroje


používání pouze oficiálně schválených pomůcek odpovídajících příslušné
ČSN, případně certifikátům CE, UIAA (minimální délka lana – 2 násobek
lezecké cesty)



dodržování zásad sportovního lezení a bezpečnosti při výstupu i sestupu



okamžité
nahlášení
každého
příslušenství provozovateli

úrazu

a

poškození

stěny

+

jejího

4) Poškození a znehodnocení chytů, stupů a stěny může být posuzováno jako
přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písmene a) zákona 200/1990 Sb. o
přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků, vždy zakládá povinnost k náhradě
způsobené škody.
5) Každý účastník je povinen:
 chovat se tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky provozu


před zahájením tréninku upravit bezprostřední prostranství u stěny



před výstupem překontrolovat své vázání přímo na úvaz bez použití
karabiny, použít osmičkový uzel (norma UIAA) a připravenost jistící osoby;
zapínat postupová jištění z bezpečné pozice, zapínat jistící body ve výstupové
cestě nejpozději ve výši kolen



při lezení a jištění používat sedacího nebo kombinovaného úvazku (k lezení
na stěně určené) a jistících prostředků schválených pro postupové jištění a
zajištění (navazování přímo na lano bez úvazu nebo jištění přes rameno je
zakázáno)



neodbočovat z linie své cesty, pokud by tím jakkoli omezil ostatní účastníky
(na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou účastníků)



po dosažení vrcholu stěny se zajistit a uzavřít bezpečně horní karabinu



používat
pouze
schválené
postupy
pro
REVERSO, GRIGRI, poloviční lodní uzel apod.)

dynamické

jištění

(osma,



věnovat trvalou pozornost výstupu a v případě poškozeného chytu jej nepoužívat,
upozornit na něj ostatní účastníky a závadu neprodleně oznámit správci stěny



používat vhodnou lezeckou obuv, která nesmí poškozovat stěnu



uvést po ukončení tréninku stěnu a prostranství před ní do původního stavu



respektovat veškeré pokyny odborného dozoru

6) Každý jistící je povinen:
 věnovat plnou pozornost výstupu i spouštění prvolezce, povolovat či dobírat lano
tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce nebo ostatních účastníků provozu stěny,
neúměrně dlouhé pády na efekt nejsou povoleny


spouštění provádět plynule, pomalu a s ohledem na ostatní účastníky



zajistit se u nástupového jistícího bodu, zejména není-li si jistý protiváhou jištěného
lezce

7) Všem účastníkům provozu stěny je zakázáno:
 navazovat se na lano pomocí karabin


upravovat cesty bez povolení správce stěny



manipulovat s chyty a jistícími prvky



jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového jištění



zdržovat se v prostoru stěny pod vlivem alkoholických či jiných omamných látek



v celém areálu platí zákaz kouření



vstupovat do ostatních prostorů školy, které nejsou vyhrazeny pro lezecký areál

Provozovatel stěny si vyhrazuje právo zabránit vstupu nebo na určitou dobu omezit
vstup do prostor stěny osobám, které nedodržují bezpečnostní pravidla nebo
ohrožují bezpečnost nevhodným chováním, a to bez vrácení vstupního poplatku.
Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen
příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě,
že to nepovede k nápravě, je třeba informovat provozovatele stěny.
Vstup do prostor stěny bude umožněn jen ve vyhrazených provozních hodinách,
případně po předchozí telefonické domluvě se správcem stěny.

V Malých Svatoňovicích dne 1.9.2013
………………………..
Ing. Bc. Vladimír Janus
ředitel školy

