Provozní řád lezecké stěny Nový most Kolín
Provozovatel lezecké stěny Nový most Kolín (dále jen „stěna“) je občanské sdružení
HOROLEZCI KOLÍNSKA (OSHK).
Kontakt: horokolin.cz, horokolin@gmail.com
Kontaktní osoby: Vladimír Střihavka, e-mail: strihavka@volny.cz
Pavel Koděra, tel.: 774 500 446
Jiří Belza, tel.: 776 340 579
Provozní doba pro lezeckou veřejnost je v letních měsících od 7 do 20 hod, v zimních
měsících od 9 do 15 hodin, pro laickou veřejnost po sjednání odborného dozoru na uvedených
kontaktech.
Lezeckou veřejností se rozumí organizované a odborně způsobilé osoby, které se v době
provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržují v prostoru stěny,
ovládají a jsou znalí pravidel lezení . Laickou veřejností se rozumí osoby, které se v době
provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržují v prostoru stěny a
to pouze pod odborným dohledem. Lezecká a laická veřejnost, dále pod společným
označením „návštěvník“, bere na vědomí, že lezecká stěna se nachází v areálu skateparku. Pro
uživatele skateparku platí stejná pravidla jako pro laickou veřejnost.
Provozovatel stěny je zodpovědný pouze za řádný a bezpečný technický stav lezecké stěny.
Jakýkoliv pohyb po stěně je tedy možný pouze na vlastní nebezpečí. Nikdo nesmí být k
pohybu po lezecké stěně jakkoliv nucen!
Stěna slouží výhradně pro nácvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen „lezení“) a
k pořádání soutěží..
Všichni návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit
se jimi.
1) Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní
odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech rizik vyplývajících z této
aktivity. Návštěvník užitím stěny stvrzuje, že jsou mu známy a ovládá techniky lezení a jištění
a tyto techniky, včetně zachycení pádů bezpečně ovládá.
2) Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na lezecké stěně povinen zhodnotit
svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s lezeckou
aktivitou, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel nenese
odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních
schopností či zdravotního stavu.
3) Osoby mladší 18 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní lezecké aktivity na
lezecké stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší
18 let, která za něho převezme odpovědnost.
4) Provozovatel je oprávněn kdykoli vykázat z areálu lezecké stěny osobu, která porušuje
ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo
základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky.

5) Povinnosti návštěvníka jsou:
a) uposlechnout pokynů odborného dozoru.
b) při lezení používat pouze lezeckou obuv.
c) dodržovat zásady bezpečného lezení – tzv. lezecké desatero – viz. www.horokolin.cz
d) neprodleně upozornit provozovatele na uvolněný chyt nebo jistící prostředek či jiný
technický incident nebo způsobenou škodu a na tuto skutečnost upozornit i jiného
návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
e) upozornit provozovatele na případné porušování ustanovení tohoto provozního řádu,
zejména zásad bezpečného lezení a jištění jiným návštěvníkem.
f) udržovat čistotu na stěně a v jejím okolí.
g) každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních
aktivit v lezecké aréně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování
pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen
upozornit na toto jednání provozovatele.
h) dodržovat přísný zákaz kouření, pití alkoholu, užívání návykových látek a močení
v areálu stěny. V průběhu lezení a jištění nesmí být osoba pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek.
i) mít u sebe lékárničku jako součást lezeckého vybavení.
j) je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou
či jistí jinou osobu.
Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo vyloučit užití lezecké stěny návštěvníkům
v případě konání závodů, soutěží, školení či kroužků.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád
nebo jeho jednotlivá ustanovení. Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem
děkujeme.
Přejeme Vám příjemný pobyt na naší lezecké stěně. Věříme, že omluvíte případné nedostatky
a pomůžete nám při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný
a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád a zásady slušného chování. Děkujeme.
Občanské sdružení HOROLEZCI KOLÍNSKA

