PROVOZNÍ ŘÁD
CVIČNÉ HOROLEZECKÉ STĚNY V AREÁLU VODÁCKÉHO TÁBOŘIŠTĚ CAKLE
Všichni návštěvníci horolezecké stěny jsou povinni seznámit se s tímto řádem a řídit se všemi jeho ustanoveními.
Lezecká stěna je určena pouze pro výcvik volného lezení a k pořádání soutěží ve volném lezení.
Účastník tréninku:

účastníkem tréninku se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny buď
přímo účastní vlastního lezení či jištění, vykonává odborný dozor lezce nebo se
zdržuje v prostoru stěny.

Odborný dozor lezce:

odborný dozor může vykonávat osoba starší 18-ti let, vlastnící průkaz ČHS nebo
vlastnící doklad o absolvování příslušného horolezeckého školení.

Odpovědný vedoucí (služba):

odpovědného vedoucího může vykonávat osoba starší 18-ti let, uvedená na
přiloženém seznamu (osoba zmocněná provozovatelem).

Provozovatel:

Radomír Junek, IČ 74878174, Sluneční 405, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel.: 777 821 897

1.

Všichni účastníci tréninku lezou výhradně na vlastní nebezpečí.

2.

Osoby mladší 15-ti let mohou provádět výcvik pouze pod přímým dohledem odborného dozoru lezce.

3.

Děti mladší 10-ti let nezúčastňující se lezení na horolezecké stěně mají povolen vstup do prostoru cvičné
horolezecké stěny pouze v doprovodu svých odpovědných zástupců (rodičů, pěstounů,…), kteří za ně po celou
dobu jejich pobytu plně zodpovídají. Do prostoru pod stěnou je dětem vstup zakázán.

4.

Trénink na stěně mohou provádět pouze osoby, které uhradily vstupní poplatek a zároveň svým podpisem v knize
návštěv potvrdily seznámení se s Provozním řádem. Účastníci tréninku jsou rovněž povinni řídit se pokyny
odpovědného vedoucího (služby) a dodržovat tyto zásady bezpečného lezení:
a)

K lezení používat oficiálně schválené horolezecké pomůcky odpovídající ČSN nebo s certifikátem CE nebo
UIAA v dobrém stavu – dynamická lana o průměru 9 až 12 mm s nepoškozeným opletem, úvazek (mládež do
15-ti let v rámci výcviku kombinovaný nebo celotělový úvazek), expresky, karabiny a jistící pomůcky. Vhodná
lezecká obuv nesmí poškozovat a špinit povrch stěny.

b)

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 dračí smyčkou.

c)

Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový trénink je přísně zakázán. Sólo lezení (bez navázání na lano) je
povoleno pouze jako bouldering, a to do výšky max. 3 m po celém obvodu stěny 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 PASU.

d)

Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky tréninku. Na
jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou lezců. ZAKAZUJE SE JIŠTĚNÍ DVOU LEZCŮ NAJEDNOU
VE STEJNÉ KARABINĚ POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ!

e)

Jistící je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a povolovat či dobírat lano tak, aby
minimalizoval délku případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo ke zranění prvolezce,
ostatních účastníků tréninku, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či horolezeckých
pomůcek. Pády musí jistící vždy chytat s prokluzem – dynamicky. Neúměrně dlouhé pády (na „efekt“)
nejsou povoleny.

f)

Dobírání v jistícím bodě s výjimkou jistícího kruhu je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apod. Spouštění
probíhá zásadně plynule s ohledem na ostatní účastníky tréninku.

g)

Druholezec musí při lezení vypínat jistící body vždy postupně od začátku cesty. Poslední dva jistící body musí
zůstat vždy zapnuty!

h)

Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se ve vymezeném prostoru pod stěnou.

i)

Je zakázáno provádět výcvik lezení za deště, je-li povrch stěny vč. chytů mokrý anebo je-li na něm náledí.

j)

Je zakázáno, aby účastníkem tréninku byla osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo
psychotropních látek. V případě pochybností má odpovědný vedoucí (služba) právo účastníka tréninku
vykázat z prostoru stěny.

k)

Upravování stávajících cest není bez vědomí služby povoleno.

l)

V případě zjištění uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je účastník tréninku povinen na tuto okolnost
upozornit lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit a odpovědného vedoucího (službu).

m) Při osazování nových chytů nebo jejich výměně je třeba zajistit, aby se v prostoru pod tímto místem
nezdržovali žádní účastníci tréninku.
n)

Každý účastník tréninku je povinen chovat se tak, aby neohrožoval, ani neomezoval ostatní účastníky a při
úrazu ihned poskytl první pomoc a neprodleně sám nebo prostřednictvím odpovědného vedoucího (služby)
přivolal lékaře.

5.

Každý účastník tréninku, který zjistí porušování ustanovení tohoto Provozního řádu, je povinen příslušnou osobu
upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je povinen informovat
odpovědného vedoucího (službu).

6.

Provozovatel a jím zmocněný zástupce (odpovědný vedoucí - služba) je oprávněn kdykoliv vykázat osobu, která
porušuje ustanovení Provozního řádu a to bez vrácení vstupního poplatku.

7.

Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou sobě nebo jiným způsobí účastník tréninku při lezení a pohybu
v prostoru horolezecké stěny.

8.

Účastník tréninku sám nese odpovědnost za veškerou činnost (lezení i jinou činnost), kterou provádí v prostoru
horolezecké steny.

9.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jednotlivá ustanovení Provozního řádu. Veřejnosti přístupný
(viditelně vyvěšený) Provozní řád je závazný pro všechny, kteří provádějí jakoukoliv činnost na horolezecké stěně
a v prostoru kolem ní.

10. Provozovatel neručí za odložené věci v prostoru horolezecké stěny.
11. Úmyslné poškozování a znehodnocování stěny, chytů a dalších věcí se stěnou souvisejících nebo zapůjčených
bude posuzováno jako přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění
pozdějších změn a doplňků a bude oznámeno Policii ČR.

V Ústí nad Orlicí dne 1. 4. 2016

Radomír Junek

V případě zájmu o lezení a instruktorské služby kontaktujte:
Radomír Junek, tel. 604 644 418, e-mail: info@cakle.cz, www.cakle.cz

