
 

Provozní řád v době pronájmu HO Jiskra Tanvald 

 

Návštěvníkem lezecké stěny v této době se rozumí:  

1. člen HO Jiskra Tanvald nebo ČHS starší 18 let 

2. dítě (mladší 18 let) pod vedením zaškolené osoby, která za něj přebírá zodpovědnost 

(zaškolená osoba se rozumí: člen ČHS nebo člen HO Jiskra Tanvald nebo držitel „instruktor 

lezení na umělé stěně“) 

3. laik starší 18 let pod vedením zaškolené osoby, která za něj přebírá zodpovědnost 

(zaškolená osoba se rozumí: člen ČHS nebo člen HO Jiskra Tanvald nebo držitel „Instruktor 

lezení na umělé stěně“) 

 

Vstup na stěnu je povolen na základě vydané permanentky na 5 nebo 10+1 vstupů (lze zakoupit u 

Jana Kuny – email kuna@email.cz  nebo u Josefa Suchardy pepasuch@seznam.cz ) pro dospělé, děti 

do 18 let mají vstup zdarma 

Pro veřejnost je možnost lezení pod odborným dohledem Jana Kuny ve středu 19-22 hodin 

Pro členy HO Jiskra Tanvald je možný individuální vstup po dohodě se správcem haly ve dnech 

ÚTERÝ+ČTVRTEK+PÁTEK 19-21.30 (2.5 hodin) nebo i v jiných možných termínech, kdy je daná třetina 

volná, v minimálním množství 6 dospělých (platících) osob 

Maximální počet lidí na lezecké stěně je 20 osob. V případě vyššího počtu, prosím informujte vedení 

HO Jiskry (pepasuch@seznam.cz) 

1. Všichni návštěvníci starší 18 let stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu lezení provozují na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí a potvrzují svým podpisem, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících 

z provádění lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita lezení a jištění při 

lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení 

a jištění a tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají. 

2. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění 

vlastních schopností i zdravotního stavu anebo v důsledku porušení povinností plynoucích z tohoto 

provozního řádu. 

3. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit lezení osobám se zdravotními potížemi, 

zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod., jakož i osobám s 

jakýmkoliv fyzickým či psychickým omezením, které by i teoreticky mohlo vést ke vzniku škody na zdraví i 

majetku. 

4. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat lezení pod vlivem 

alkoholu i jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod 

vlivem alkoholu či návykové látky, vstup odepřít, popř. takovou osobu vykázat. 

5. Provozovatel důrazně doporučuje, aby každý návštěvník při první návštěvě lezecké stěny absolvoval 

základní vstupní instruktáž. 

6. Provozovatel neodpovídá za technický stav a způsob užití vlastního vybavení návštěvníka. 

7. Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného Lezení a 

sportovních aktivit: 

a. dodržovat zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to 

uzlem dle norem UIAA – např. osmičkový. Je zakázáno se navazovat na lano pomocí karabiny. 

mailto:kuna@email.cz
mailto:pepasuch@seznam.cz


 

b. při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání 

na lano) je provozovatelem povoleno výhradně v boulderingové části stěny. 

c. při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši 

svého pasu, 

d. je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky 

lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou i více lezců. Je přísně 

zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění 

e. druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení 

odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění. 

f. jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i 

sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby 

minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby 

nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození 

stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek. 

g. je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule 

a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny 

h. je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou i jistí jinou osobu 

i. je zakázáno upravovat stávající cesty 

j. každý návštěvník je povinen ohlásit správci haly neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na 

lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného 

návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit 

k. každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě 

výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře 

l. každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit, je povinen 

porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti 

m. neúměrně dlouhé pády (na „efekt“) nejsou povoleny. 

 

8. Každý návštěvník zodpovídá za svůj lezecký materiál, je zakázáno používat magnezium v jakékoliv formě, je 

zakázáno lezení naboso nebo v ponožkách. 

9. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat 

zásady protipožární prevence a je povinen předcházet vzniku škod na zdraví či majetku.  

10. Při přesunu z šatny ke stěně musí návštěvník procházet opatrně s ohledem na ostatní třetiny haly, 

nenarušovat probíhající aktivity. 

11. Provozovatel i správce haly je oprávněn kdykoliv vykázat z prostor Lezecké arény osobu, která porušuje 

ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení, a to bez nároku na vrácení 

zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto 

porušování provozního řádu či pravidel bezpečného lezení dopustila opakovaně, nebo u které reálně hrozí, že 

k takovému porušení dojde. 

12. Koupí permanentky se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád a svým podpisem v návštěvní 

knize (umístěné na vrátnici) toto stvrzuje. U dětí mladších 18 let nebo laiků je nutno podepsat převzetí 

zodpovědnosti (viz úvod). 

13. Tento provozní řád je vydáván HO Jiskrou Tanvald a je platný a závazný pro všechny návštěvníky stěny v době 

pronajaté HO Jiskrou Tanvald počínaje dnem jeho zveřejnění. 

 

 

 

Veškeré změny jsou vyhrazeny. Za HO Jiskra vypracovala MDDr. Daniela Šebestová 2.1.2020  ☺ 


