Provozní řád
Horolezecké stěny v areálu VŠE na Třebešíně.
Všichni návštěvníci Lezeckého centra jsou povinni seznámit se s tímto
provozním řádem a řídit se všemi jeho ustanoveními.
Lezecká stěna je určena výhradně pro nácvik lezení a boulderingu.
Část I. Některé pojmy
1. Provozovatelem horostěny je CTVS-VŠE
2. Návštěvníkem se rozumí každá osoba nacházející se v prostorách lezeckého centra
bez ohledu na to, zda vykonává nebo nevykonává lezeckou činnost.
3. Pověřenou osobou je osoba pověřená provozovatelem k výkonu dozoru na lezecké
stěně a v jejích prostorách. Pověřenou osobou je tedy například, trenér a
instruktor.
4. Lezení a bouldering je jakýkoliv pohyb po lezecké stěně a jištění (dále jen
"lezení").
5. Lezeckou stěnou se rozumí stěna určená provozovatelem k lezení ("stěna") a část
stěny určená provozovatelem k boulderingu
Část II. Povinnosti mladších návštěvníků
1. Návštěvník mladší deseti let může provozovat lezení pouze v doprovodu a pod
neustálým dohledem jeho zákonného zástupce. Pokud návštěvník mladší deseti let
neprovozuje lezení, je mu zakázán vstup pod lezeckou stěnu.
2. Návštěvník mladší patnácti let může provozovat lezení pouze v doprovodu a pod
neustálým dohledem osoby starší osmnácti let.
3. Návštěvník starší patnácti a mladší osmnácti let smí provozovat lezení v
doprovodu a pod neustálým dohledem osoby starší osmnácti let nebo s písemným
souhlasem jeho zákonného zástupce.
Část III. Povinnosti všech návštěvníků
1. Lezení mohou provozovat pouze návštěvníci, kteří řádně složili zálohu na vstupné.
2. Návštěvník je povinen řídit se pokyny provozovatele a pověřené osoby.
3. Návštěvník je povinen při lezení dodržovat zásady bezpečnosti a opatrnosti.
Zejména je povinen se chovat, tak aby neomezoval a neohrožoval ostatní
návštěvníky.
4. Návštěvník zejména nesmí:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

a) provozovat lezení pod vlivem alkoholu a drog.
b) kouřit v prostoru lezeckého centra.
c) vnášet do prostoru stěny a bouldrovací stěny sklo a potraviny.
d) vynechávat jistící body.
e) jistit se ve stejné karabině jako jiný návštěvník.
f) zdržovat se v prostoru pod stěnou a bouldrovací stěnou, pokud neleze.
g) upravovat cesty nebo lezeckou stěnu bez vědomí dozoru.
h) pohybovat se pod osobou provádějící opravu nebo úpravu lezecké stěny.
ch) na stěně provozovat bouldering.
i) provozovat lezení v sektorech, kde by pro velké množství návštěvníků
bylo lezení dalších návštěvníků nebezpečné.
j) používat sypané magnesium.
k) v převislých částech stěny používat jako druholezec k jištění část lana
nezapnutou do postupových jištění.

5. Návštěvník je zejména povinen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

a) dodržovat všechny zásady bezpečného lezení a jištění.
b) k lezení používat oficiálně schválené horolezecké pomůcky odpovídající
ČSN nebo s certifikátem CE nebo UIAA v dobrém stavu.
c) při lezení používat speciální lezeckou obuv
d) pro lezení používat pouze tekuté magnesium.
e) jistit se při lezení na stěně. To neplatí na bouldrovací stěně.
f) každý jistící bod zapnout nejpozději ve výši kolen.
g) jako druholezec lézt na laně, které je blíže stěně a ukončit výstup tak aby
zůstala zapnuta nejméně dvě postupová jištění.
h) před lezením odstranit všechny předměty na dopadišti pod cestou (jako
např. cvičební pomůcky a lahve)
ch) upozornit jiného návštěvníka, který porušuje ustanovení tohoto
provozního řádu, na to, že řád porušuje. Nedojde-li k nápravě, musí
informovat pověřenou osobu.
i) upozornit pověřenou osobu, zjistí-li technický nedostatek (např. uvolněný
chyt).
j) klenoty, peníze a jiné cennosti uložit do úschovy v bezpečnostních
schránkách u recepce.

Část IV. Následky porušení povinností návštěvníka
1. Provozovatel a pověřená osoba mohou vykázat z lezeckého centra jakéhokoliv
návštěvníka, který porušil ustanovení tohoto provozního řádu a to bez vrácení
vstupného.
2. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou sobě nebo jiným způsobí návštěvník při
lezení a pohybu v prostoru lezeckého centra.
3. Návštěvník sám nese odpovědnost za veškerou činnost (lezení i jinou činnost),
kterou provádí v lezeckém centru.
Část V. Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel má právo měnit ustanovení provozního řádu.
2. Provozní řád je viditelně vyvěšený v lezeckém centru.
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