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Provozní řád cvičné horolezecké stěny
Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice
tělocvična Šalounova ulice č. p. 2164, Hořice 508 01
Lezecká stěna je určena pouze pro lezení (horolezení) s jištěním
certifikovanými prostředky (lana, karabiny, osmy atd.)
Účastník lezení nesmí zahájit aktivitu na stěně nebo pod stěnou pokud je
pod vlivem omamných látek, alkoholu, zranění, nemoci, únavy a jiných
okolností, které zvyšují riziko pádu nebo jiné kritické události.
I. Účastník lezení: se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny
buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru
stěny (tj. v části tělocvičny, nad kterou je stěna postavena).
II. Odborný dozor (služba): odborný dozor může vykonávat osoba starší
18ti let, proškolená v této činnosti a je vlastníkem platného oprávnění
poskytovat tuto službu. (Jakožto osoba zmocněná provozovatelem).
III. Provozovatel: Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

VŠICHNI ÚČASTNÍCI lezení provádí činnost na stěně a pod stěnou
na vlastní nebezpečí !
Do prostoru pod stěnou nebo na stěnu lze pouze se souhlasem
provozovatele (osoby, která zastupuje provozovatele).
Je zakázán vstup jen jednomu účastníkovi.
Ostatním je vstup pod stěnu a na stěnu přísně zakázán.
Osoby mladší 15ti let mohou provádět výcvik pouze pod přímým
dohledem osoby starší 18ti let !
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Žáci a studenti školy mají vstup na stěnu a pod stěnu pouze se
souhlasem učitele školy, který tímto souhlasem přebírá odpovědnost za
dění na stěně a pod stěnou a je zodpovědný za zdraví a životy žáků,
včetně zařízení a materiál školy.
Lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které uhradily příslušný
vstupní poplatek a zároveň svým podpisem potvrdily seznámení se s
Provozním řádem a tím i povinností podřídit se všem jeho ustanovením.
Při vstupu do tělocvičny se příchozí musí prokázat platnou kartou
(vstupenkou), platným dokladem o zaplacení nebo zaplatit příslušný
vstupní poplatek u přítomného pokladníka. Lezci jsou rovněž povinni řídit
se pokyny odborného dozoru-služby a dodržovat tyto zásady bezpečného
lezení:
1. K lezení používat jen oficiálně schválené horolezecké pomůcky,
odpovídající ČSN, nebo s certifikátem CE nebo UIAA – horolana o průměru
9,8 až 12 mm s nepoškozeným opletem, úvazek (mládež do 15ti let v
rámci výcviku kombinovaný nebo celotělový úvazek), expresky, karabiny a
jistící pomůcky. Vhodná lezecká obuv nesmí poškozovat povrch stěny a
podlahu tělocvičny.
2. Lezec je povinen se před lezením navázat a to uzlem dle norem UIAA –
vůdcovský protisměrný osmičkový. ZAKAZUJE SE NAVAZOVAT NA LANO
POMOCÍ KARABINY! Nedoporučuje se navazovat na lano dračí smyčkou.
3. Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový lezení je zakázáno! Sólo
lezení na stěně (bez navázání na lano) je povoleno pouze jako bouldering
a to do výšky prvního postupového jištění (nýt a expreska) v celé šířce
stěny a to pouze v případě, že se nad sólolezcem nenachází prvolezec. PŘI
LEZENÍ JE ZAKÁZÁNO VYNECHÁVAT JISTÍCÍ BODY, KAŽDÝ JISTÍCÍ BOD MUSÍ
BÝT ZAPNUT NEJPOZDĚJI VE VÝŠI KOLEN.
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4. Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoli
omezil ostatní účastníky lezení. Na jedné výstupové linii je zakázáno
současné lezení dvou lezců. ZAKAZUJE SE JIŠTĚNÍ DVOU LEZCŮ NAJEDNOU
VE STEJNÉ KARABINĚ POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ!
5. Druholezec je povinen lézt na laně blíže stěny a ukončit výstup v
takovém místě, kde bude jištěn minimálně přes DVĚ POSTUPOVÁ
JIŠTĚNÍ!!!
6. Jistící je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a
povolovat a dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu.
Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo ke zranění prvolezce,
ostatních účastníků lezení, nebo aby nedošlo k poškození stěny,
postupového jištění či horolezeckých pomůcek. Pády vždy chytejte s
prokluzem – dynamicky. Neúměrně dlouhé pády („na efekt“) nejsou
povoleny.
7. Dobírání v jistícím bodě je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apod.
Spouštění probíhá zásadně plynule s ohledem na ostatní účastníky lezení.
8. Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v
prostoru pod stěnou. Do 6 m od paty stěny.
9. Nedoporučuje se lézt s horním jištěním, vyjma části stěny s trvale
pověšenými lany, která slouží pro výcvik začínajících lezců.
10. K lezení lze používat pouze instalovaných chytů, nikoli okrajů stěny.
11. Upravování stávajících cest v době tréninku je přísně zakázáno.
12. V případě zjištění uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je
účastník lezení povinen na tuto okolnost upozornit službu a případně i
lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.
13. Při osazování nových chytů nebo jejich výměně je třeba zajistit, aby se
v prostoru pod tímto místem nezdržovali žádní účastníci lezení.
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14. V prostoru celé tělocvičny je zakázáno konzumovat potraviny,
alkoholické nápoje a kouřit.
15. Do tělocvičny je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a drog
16. Každý účastník lezení je povinen se chovat tak, aby neohrožoval ani
neomezoval ostatní účastníky a při úrazu poskytl první pomoc a
neprodleně sám, nebo prostřednictvím služby přivolal lékaře.
17. Každý účastník lezení, který zjistí porušování ustanovení tohoto
Provozního řádu je povinen příslušnou osobu upozornit na dodržování
uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je třeba
informovat službu.
18. Provozovatel a jím zmocněný zástupce (služba) je oprávněn kdykoli
vykázat z tělocvičny osobu, která porušuje ustanovení Provozního řádu a
to bez vrácení vstupného.
19. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit svá jednotlivá
ustanovení. Veřejnosti přístupný (viditelně vyvěšený) Provozní řád je
závazný pro všechny, kteří provádějí jakoukoli činnost v prostoru lezecké
stěny.
5.
Dodatek k provoznímu řádu :

Dne 8. 6. 2015 byly výrobcem stěny firmou MAKAK climbing s.r.o., Liberecká 104, 466 01 Jablonec
n/N. vyměněny karabiny v koncových jištěních (řetězech), karabina se šroubovací pojistkou byla
nahrazena dvojicí ocelových karabin umístěných protisměrně.

1. Při osazení lana v tomto koncovém jištění je lezec povinen zapnout obě karabiny !
2. V jednom koncovém jištění (dvojici karabin) může být umístěno pouze jedno lano !

3. Instalace nových jistících bodů (postupového nebo koncového jištění) je zakázána. Výjimky jen
po konzultaci s výrobcem stěny - firmou MAKAK climbing s.r.o., revizním technikem p. Tomášem
Marčíkem - telefon 602143826 a písemném oznámení provozovateli stěny.

V Hořicích dne 8. 6. 2015

