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Provozní řád horolezecké stěny v Domě Ignáce Stuchlého  

 Horolezecká stěna Domu Ignáce Stuchlého (dále jen „stěna“) slouží programům Domu Ignáce 
Stuchlého a dalším návštěvníkům pro výcvik aktivity volného lezení.  

 Programem Domu Ignáce Stuchlého se rozumí aktivita organizovaná Domem Ignáce Stuchlého 
(dále jen „DIS“) pod vedením proškoleného instruktora pro určitou skupinu v předem stanovené 
době. Programy DISu jsou zapsány v kalendáři stěny minimálně s 24 hodinovým předstihem.  
Během programu DISu je stěna pro další návštěvníky uzavřena. 

 Další návštěvník (dále jen „návštěvník“) je každá osoba, která se v době provozu stěny buď přímo 
účastní volného lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny. 

 Doba provozu stěny je otevírací doba DISu.  

Zásady a pravidla pro provozování aktivit na stěně a povinnosti 
návštěvníka: 

 Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z 
provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita 
volného lezení a jištění při lezení je povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a 
proškoleny s technikou volného lezení a jištění a tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně 
ovládají. 

 Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální 
zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, 
jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. 

 Samostatně smí na stěnu návštěvník starší 18 let, který bezpečně ovládá jištění. Návštěvník mladší 
18 let smí na stěnu jen v doprovodu staršího 18 let, který za něj přebírá odpovědnost.  

 Každý návštěvník je povinen se zapsat na recepci DISu a potvrdit seznámení s provozním řádem.  

 Každý návštěvník je dále povinen udržovat čistotu a pořádek. Pokud používá magnézium, vysaje po 
sobě.  

 Stěna je součástí DISu a platí na ní stejně jako v celém domě zákaz kouření a konzumace 
návykových a omamných psychotropních  látek.  

 Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy 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. 

 Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky 
počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových 
stránkách DISu a na stěně. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy a každý 
návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým 
podpisem v návštěvní knize, a to při první návštěvě lezecké arény. 

 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat. 
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 Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného 
volného lezení: 

o Dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na 
jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno 
navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky. 

o Při lezení se bezpečně jistit, sólové lezení. Tzv. bouldering (lezení bez navázání na lano) je 
povoleno do výše prvního jištění.  

o Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod 
nejpozději ve výši svého pasu 

o Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění 
dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění 

o 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, nebo aby nedošlo k poškození stěny, 
postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek. 

o Je zakázáno dobírání v jistícím bodě.  Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým 
způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny. 

o Je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu 
správce stěny. 

o Každý návštěvník je povinen ohlásit na recepci 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. 

o 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 či kontaktovat recepci, která jej přivolá. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Fryštáku, dne 20. 5. 2020 

 


