Provozní řád umělé lezecké stěny
Umělá lezecká stěna (dále jen stěna) slouží výhradně pro nácvik lezení. Všichni její návštěvníci jsou
povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, přičemž tyto skutečnosti
potvrdí svým podpisem v knize návštěv.
I.

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní
vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostorách stěny.

II.

Odborný dozor (dále jen služba): odborný dozor může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná
provozovatelem.

III.

Provozovatel: Horolezecký klub Ostaš

IV.

Základní ustanovení:
1. Všichni návštěvníci stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují
kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem
2. Lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradili příslušné vstupné
dle platného ceníku a svým podpisem potvrdili seznámení s provozním řádem.
3. Návštěvníci mladší 18let mohou provádět lezení pouze za souhlasu zákonného zástupce.
4. Provozovatel nebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat osobu, která porušuje
ustanovení tohoto provozního řádu nebo základní pravidla slušného chování bez nároku
na vrácení vstupného.
5. Za odložené věci provozovatel nebo služba nezodpovídá.

V.

Povinnosti návštěvníka:
1. Uposlechnout pokynů služby
2. Není dovoleno lézt na boso nebo ve špinavé obuvi.
3. Při lezení a jištění používat pouze certifikované pomůcky způsobilé k jištění.
4. Při lezení se navázat lanem přímo do úvazku. Není dovoleno používat ke spojení lana
s úvazkem karabinu.
5. K jištění použít karabinu se zámkem a jistící pomůcku certifikovanou k jištění nebo
poloviční lodní uzel.
6. Před každým lezením provést tzv. partnerskou kontrolu. Lezec kontroluje správnost
oblečení úvazku, navázání lana na úvazek. Jistič kontroluje správnost oblečení úvazku,
založení lana do jistící pomůcky a zašroubování pojistky karabiny. Podle stejných pravidel
kontroluje lezec jističe a naopak. Zkontrolovat také zda lezec a jistič pracují se stejným
lanem
7. Při lezení, ale především při jištění není dovoleno telefonovat ani jinak odvádět
pozornost.
8. Neprodleně hlásit službě jakýkoli úraz. Ta provede o úrazu zápis do knihy návštěv a
v případě potřeby přivolá záchrannou službu. Drobná poranění je možno ošetřit na místě
lékárničkou u služby.
9. Neprodleně službě hlásit uvolněný chyt či jiný technický incident.
10. Dodržovat přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.
11. Zákaz vstupu s domácími zvířaty.

12. Udržovat čistotu, vstup jen po přezutí.
13. Každý, kdo zjistí porušování tohoto provozního řádu, je povinen upozornit porušujícího a
nebo službu.
VI.

Pravidla lezení:
1. Při lezení s horním jištěním musí lezec:
a) Zkontrolovat, zda lano není překroucené a vede přímo k jističi
b) Lézt přímo za lanem, v žádném případě nekřížit lana se sousedními lezci
c) Nechávat lano před sebou mezi rukama, nikoli za ramenem, pod nohou, ...
d) Při lezení v stropových profilů a jejich hran musí být lano cvaknuto i postupových
jištěních, ne pouze v posledním. Hrozí kyvadlový pád na zem!
e) Stahování lana provádět s ohledem na okolí a další návštěvníky
2. Při lezení s horním jištěním musí jistič:
a) Jistit tak, aby neomezoval svého lezce ani ostatní.
b) Pečlivě sledovat svého lezce a reagovat na jeho pokyny
c) Při spouštění zamezit překřížení lana
d) Mít lano u sebe, aby nedošlo k zamotání s ostatními lezci
3. Při lezení s dolním jištěním musí lezec:
a) Zapínat veškerá postupová jištění v cestě
b) Nekřížit lana s ostatními lezci
c) Použít vrcholové jištění, které je pro cestu určeno. Zajistit zámek karabiny nebo
procvaknout dvě protisměrné karabiny.
4. Při lezení s dolním jištěním musí jistič:
a) Než lezec zapne první jištění, stát za lezcem a kontrolovat případný pád
b) Po zapnutí prvního jištění vézt lano tak, aby ne něj lezec nemohl spadnout. Nestát
pod lezcem ani pod jinými lezci. Být co nejblíže stěny.
c) Při spouštění dávat pozor kam lezce spouští a neohrozit tím návštěvníky v okolí

VII.

Závěrečné ustanovení:
1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tento provozní řád nebo jeho ustanovení.
2. Provozní řád je vyvěšen na webových stránkách provozovatele a u služby

V Polici nad Metují 19.10.2014
Tomáš Hornych, předseda HKO

