ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Správa účelových zařízení
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

PROVOZNÍ ŘÁD – lezecká stěna Strahov


Lezecká stěna je určena pro lezení pouze s jištěním a poskytuje
možnost výstupů v různých obtížnostech.



Lezení je riziková činnost a nedodržení zásad pro bezpečné
provozování horolezectví může způsobit vážné zranění nebo
smrt.



K výstupu na stěnu se používají fixně umístěné chyty a stupy.



Výstup na lezeckou stěnu je možný pouze s normovanou
horolezeckou výzbrojí.



Chyty a stupy se mohou při lezení otočit nebo prasknout,
což může způsobit pád.



Lezení bez zajištění je ZAKÁZÁNO!!!



Je zakázáno jakkoliv poškozovat lezeckou stěnu a manipulovat
s chyty a jištěním.

I. Účastník tréninku: účastníkem tréninku se rozumí osoba, která se
v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění,
nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v ohrazeném prostoru)
II. Odborný dozor (služba): odborný dozor může vykonávat instruktor,
trenér nebo osoba určená provozovatelem.
III. Provozovatel: ČVUT v Praze – Správa účelových zařízení, Vaníčkova 7,
160 17 Praha 6, dále jen „provozovatel“

4. Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoli
omezil ostatní účastníky tréninku. 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, povolovat a dobírat lano tak, aby minimalizoval délku
případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo
ke zranění prvolezce, ostatních účastníků tréninku, nebo 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 tréninku. Zákaz slaňování z lezecké stěny.
8. Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se
v prostoru pod stěnou.
9. Nedoporučuje se lézt s horním jištěním (TR), vyjma části stěny
s trvale pověšenými lany, která slouží pro výcvik začínajících lezců.
Při lezení s horním jištěním v převislých částech stěny musí lezec
lézt na „procvakaném“ konci lana.
10. K lezení lze používat pouze instalovaných chytů, nikoli okrajů stěny.

Všichni účastníci a návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že
sportovní aktivitu provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a
potvrzují, že jsou si vědomi všech nebezpečí, vyplývajících z volného
lezení!

Osoby mladší 15ti let mohou provádět výcvik pouze pod přímým
dohledem osoby starší 18ti let! Děti mladší 10ti let, nezúčastňující
se lezení na horolezecké stěně mají povolen vstup do ohrazeného
prostoru pouze v doprovodu svého zákonného zástupce, kteří
za ně po celou dobu pobytu plně zodpovídají! Do prostoru pod stěnou je
dětem vstup zakázán! Trénink na stěně mohou provádět pouze osoby,
které uhradily vstupní poplatek v příslušné výši, a zároveň svým
podpisem na podpisovém archu potvrdily seznámení se s provozním
řádem a tím i povinností podřídit se všem jeho ustanovením. Při vstupu
ke stěně se příchozí musí prokázat platným dokladem o zaplacení.
Lezci jsou rovněž povinni řídit se pokyny odborného dozoru – služby a
dodržovat tyto zásady bezpečného lezení:
1. K lezení je možno používat jen oficiálně schválené horolezecké
pomůcky, odpovídající ČSN, nebo s certifikátem CE – horolana o
průměru 9,8 až 12 mm s nepoškozeným opletem, úvazek (mládež do
15ti let pouze celotělový úvazek), expresky, karabiny a jistící
pomůcky. Zákaz používání osmy, jako jistící pomůcky. Vhodná lezecká
obuv nesmí poškozovat povrch stěny – používat jen speciální obuv
určenou pro lezení na umělých stěnách.
2.

Lezec je povinen provést navázání, spojení lana protisměrným
osmičkovým uzlem a to dle platných norem. Spojení lana a úvazu
pomocí karabiny je zakázáno!

3. Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový trénink je zakázán! Zákaz
boulderingu.

11. Upravování stávajících cest není bez vědomí služby povoleno.
12. V případě zjištění uvolněného chytu, jistícího prostředku, nebo jiné
závady je účastník tréninku povinen na tuto okolnost upozornit
službu, provozovatele 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
tréninku. Osazování nových chytů je umožněno pouze se
souhlasem provozovatele.
14. V celém ohrazeném prostoru je zakázáno konzumovat potraviny,
alkoholické nápoje, návykové látky a kouřit.
15. Do ohrazeného prostoru u stěny je zakázán vstup osobám
pod vlivem alkoholu a drog. Provozovatel může v takovém případě
vstup do lezecké stěny odepřít.
16. Každý účastník tréninku je povinen se chovat tak, aby neohrožoval
ani neomezoval ostatní účastníky a při úrazu poskytl první pomoc a
neprodleně buď sám, nebo prostřednictvím služby přivolal lékaře.
17. Každý účastník tréninku, který zjistí porušování ustanovení
Provozního řádu je povinen příslušnou osobu upozornit
na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede
k nápravě, je zapotřebí informovat službu a provozovatele.
18. Provozovatel a jím určený zástupce (služba) je oprávněn kdykoli
vykázat z ohrazeného prostoru osobu, která porušuje ustanovení
Provozního řádu a to bez vrácení vstupného. Minimální délka
horolezeckého dynamického lana potřebná k lezení na této stěně je
40 m. Lékárnička je k dispozici na recepci bloku 1. Zákaz používání
lezecké stěny za špatného počasí, nebo při zhoršení aktuální
situace. Nebezpečí uklouznutí.

Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, každý jistící bod musí
být zapnut nejpozději ve výši kolen.
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19. Rizika spojená s použitím stěny
a. různá zranění následkem vlastního pádu ze stěny a nárazu
na duchnu pod stěnou, na stěnu, jinou osobu.
b. zranění zaviněné pádem jiných lezců nebo části stěny.
c. pořezání a odřeniny vzniklé z kontaktu těla se stěnou.
20. Provozní řád je zveřejněn i na www.suz.cvut.cz.
21. Provozovatel má pro provoz stěny sjednané řádné pojištění.
22. Hasiči: tel: 150, Policie: 158, Zdrav. záchr. služba tel: 155
Tísňová linka: tel: 112

V Praze dne 30. 11. 2015
Ing. Bohumil Mach
ředitel ČVUT v Praze, SÚZ

Příloha : Kontrola a údržba dle ČSN EN 12572-1 :2007

Příloha
Kontrola a údržba dle ČSN EN 12572-1 :2007
Jakoukoliv závadu povrchu, nosné konstrukce nebo jistícího řetězce
hlaste výrobci. Veškeré úpravy a zásahy do konstrukce stěny je nutno
nechat provádět výrobce. Četnost a rozsah jednotlivých kontrol:
A. Běžná vizuální kontrola
Kontrola přední strany lezecké stěny se provádí běžně za denního
provozu. Slouží zejména k odhalení uvolněných nebo prasklých chytů a
stupů, poškození matic. Dále uvolněné postupové jištění, poškozené
nebo chybějící vratné karabiny, expresky, poškozený povrch opláštění.,
poškozené dopadiště, nečistoty na stěně, chybějící části, překážky ve
volném prostoru.
Termín kontroly: Jedná se o denní kontrolu bez použití podpůrných
prostředků a jsou zpravidla lehce pozorovatelné. Kontrola nemusí být
dokumentována.
B. Provozní kontrola
Kontrola přední strany stěny včetně kontroly jistících a vratných bodů.
Je nutno detailně kontrolovat pevnost jistícího bodu, správnou polohu
plakety jistícího nýtu, opotřebení smyčky expresky. U vratného bodu
překontrolovat funkčnost vratné karabiny a stupeň opotřebení těla
karabiny. Dále se kontroluje celkové opotřebení stěny, celistvost
opláštění.
Termín kontroly: Jedná se o kontrolu v intervalu každé 3 měsíce.
Kontrola musí být dokumentována v servisní knize dodané výrobcem
nebo dodavatelem stěny.
C. Hlavní roční prohlídka
Jedná se o celkovou prohlídku výrobcem za účelem potvrzení celkové
bezpečnosti UHS, jejích základů, konstrukce a povrchu. Prohlídka je
prováděna z přední i zadní strany UHS. Pozornost je věnována zejména
jistícím bodům, konstrukci a zakotvení stěny.
Termín kontroly: Jedná se o kontrolu v intervalu každých 12 měsíců.
Kontrola musí být dokumentována v servisní knize dodané výrobcem
nebo dodavatelem stěny.
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