Provozní řád
lezecké Ledové stěny Centrum Černý Most
Lezecká stěna je určena pro nácvik a zkoušku LEDOLEZENÍ.
I.

II.
III.

Účastník lezení: účastníkem 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 plochy, nad kterou je stěna postavena).
Odborný dozor (služba): odborný dozor může vykonávat osoba zmocněná
provozovatelem – instruktor lezení.
Provozovatel: ICE-TEC SOLUTION CZ s.r.o.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI LEZENÍ LEZOU VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Účastníci mohou provádět lezení POUZE pod přímým dohledem a jištěním instruktora!
Zároveň svým podpisem potvrdí seznámení se s Provozním řádem a tím i povinnost se
podřídit všem jeho ustanovením. Povinni jsou rovněž řídit se pokyny odborného
dozoru – služby, a dodržovat zásady bezpečného lezení:
1. Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní
odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí
vyplývajících z této aktivity. Lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které
byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a zásadami bezpečnosti a tyto
techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.
2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit
svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti.
Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními
obtížemi. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která
vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
3. Lezení na stěně je povoleno pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek.
Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na stěnu a provozovat lezení pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn
osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na stěnu odepřít.
4. Osoby mladší 18let mohou provádět aktivity na stěně pouze s prokazatelným /
písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Zákonný zástupce dítěte odpovídá
za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost. Dětem do 12
let je vstup na stěnu zcela zakázán.
5. K lezení používat oficiálně schválené a zapůjčené horolezecké pomůcky
s certifikátem.
6. Lezec je povinen se před lezením navázat a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský,
protisměrný osmičkový. ZAKAZUJE SE NAVAZOVAT NA LANO POMOCÍ
KARABINY!
7. Led padající ze stěny se může vlivem úderu odrazit až do vzdálenosti několika metrů
od úpatí stěny. Každá osoba ve vymezeném prostoru ledové stěny je povinna nasadit
si ochranou přilbu.
8. V případě uvolnění ledu je nutné upozornit ostatní lezce a jističe na nebezpečí zásahu
padajícím ledem hlasitým zvoláním „LED!“ Všichni návštěvníci jsou povinni po celou

dobu vykonávání lezecké aktivity s maximální pozorností sledovat své okolí a dbát
své osobní bezpečnosti, převážně před padajícími úlomky ledu.
9. Sólolezení (bez navázání na lano) není povoleno.
10. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body. Každý jistící bod musí být zapnut
nejpozději ve výši pasu.
11. Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil
ostatní účastníky lezení. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou
lezců. ZAKAZUJE SE JIŠTĚNÍ DVOU LEZCŮ NAJEDNOU VE STEJNÉ
KARABINĚ POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ!
12. Jistící služba je povinna věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a
povolovat či dobírat lano tak, aby minimalizovala délku případného pádu. Pád musí
zachytit tak, aby pokud možno nedošlo ke zranění lezce, ostatních účastníků lezení,
nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či horolezeckých pomůcek.
13. Spouštění probíhá zásadně plynule s ohledem na ostatní účastníky lezení.
14. Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v prostoru pod
stěnou.
15. K lezení nelze lze použít okrajů stěny.
16. Upravování stávajících cest není bez vědomí služby povoleno.
17. 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.
18. Při osazování nových chytů nebo jejich výměně služba zajistí, aby se v prostoru pod
tímto místem nezdržovali žádní účastníci tréninku.
19. V prostoru ledové stěny je zakázané konzumovat občerstvení, alkoholické nápoje a
kouřit.
20. Každý účastník lezení je povinen chovat se tak, aby neohrožoval, ani neomezoval
ostatní účastníky (ani sebe) a při úrazu neprodleně informoval službu.
21. Každý účastník lezení, který zjistí porušování ustanovení tohoto Provozního řádu je
povinen příslušnou osobu / službu upozornit na dodržování výše uvedených
ustanovení.
22. Provozovatel a jím zmocněný zástupce (služba) je oprávněn kdykoliv vykázat osobu,
která porušuje ustanovení Provozního řádu a to bez vrácení vstupného.
23. Návštěvníci svým podpisem „Prohlášení a registrace návštěvníka Ledové stěny OC
Černý Most“ vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi
poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k
dosažení tohoto účelu.
24. Provozovatel Ledové stěny OC Černý Most si vyhrazuje právo v zájmu bezpečnosti
návštěvníků v případě potřeby omezit, nebo zcela zastavit provoz ledové stěny
s ohledem na vlivy počasí a technologický proces tvorby ledu.
25. Tento PŘ má provizorní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit
jeho jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný (viditelně vyvěšený) PŘ je závazný
pro všechny, kteří provádějí jakoukoliv činnost v prostoru ledové stěny.
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