
Provozní řád a zásady úrazové zábrany lezecké stěny v Holicích 

 
1. Každý uživatel horolezecké stěny je povinen se přezout na chodbě do čisté sportovní obuvi. Venkovní obuv zanechá na chodbě 

ve skříňce, nebo odnese igelitovém sáčku do šatny. Vstup do „čisté zóny“ chodby, šaten a tělocvičny je dovolen pouze v čisté 

sportovní obuvi. 

2. Každý uživatel stěny je povinen dojednat si u instruktora Horolezeckého a turistického klubu Holice podmínky, za kterých 

bude užívat horolezeckou stěnu. Dále je povinen seznámit se s provozním řádem a zásadami úrazové zábrany a řídit se jimi. 

3. Lezci mohou užívat stěnu pouze v době vyhrazené majitelem sportovní haly (město Holice) pro HTK Holice dle platného rozvrhu 

hodin a po předchozí domluvě se správci stěny podle interního rozvrhu hodin a podmínek stanovených HTK Holice (seznam 

správců stěny viz níže). 

4. Platí přitom zásady: 

a) mládeži do 18 let a neorganizovaným dospělým lezcům je povoleno lezení pouze v přítomnosti instruktora 

Horolezeckého a turistického klubu Holice; 

b) lezcům starším 18 let organizovaným v ČHS nebo jiné organizaci U.I.A.A. je dovoleno lezení po předchozí domluvě se 

správci stěny i bez přítomnosti instruktora HTK. Nutná je však přítomnost instruktora oddíl, který stěnu využívá. 

5. Instruktoři – členové Horolezeckého a turistického klubu Holice jsou přítomni na stěně po domluvě v hodinách vyhrazených HTK 

Holice. 

6.  Užívání lezecké stěny je na vlastní nebezpečí. Za případný úraz nebo škodu způsobenou chybným jištěním odpovídá jistící a 

jištěný lezec. 

7. Jestliže je současně v jiných částech sportovní haly provozována další sportovní činnost, jsou lezci povinni zdržovat se v prostoru 

pod lezeckou stěnou, zatáhnout ochranný závěs a nebránit ostatním uživatelům haly v jejich sportovní činnosti. 

8. Úmyslné poškozování stěny, znehodnocování úchytů a stupů a zcizování horolezeckého materiálu, který je součástí stěny, bude 

posuzováno jako zásah do soukromého majetku a ve vážnějších případech jako obecné ohrožení. Proti tomuto poškozování bude 

pak vyvozen postih podle příslušných zákonů. 

9. Bez souhlasu správců stěny je zakázáno provádění jakýchkoli změn ve stěně – tzn. přestavování chytů a stupů, změna jistících 

bodu atd. 

10.  Správci stěny jsou instruktoři ČHS – členové Horolezeckého a turistického klubu Holice (jmenný seznam a telefonní číslo jsou 

uvedeny níže). 

11.  Zjištění jakékoli závady – např. uvolněný nebo poškozený chyt, jistící bod atd., musí uživatel stěny neprodleně oznámit 

některému správci stěny. 

12.  Lezení bez jištění lanem (tzv. bouldering) je dovoleno jen do výše bezpečného odskoku na zem – to znamená maximálně 2–3 

m nad zemí. 

13.  U každé z lezeckých cest jsou nejvyšší jistící body natrvalo osazeny expresními smyčkami se šroubovací spojkou a karabinou. 

Snímání těchto expresních smyček je zakázáno. Ostatní jistící body musí lezci osadit svými vlastními expresními smyčkami. 

14.  K jištění používají lezci svůj vlastní horolezecký materiál, za jehož kvalitu odpovídají. 

15.  Lezci jsou povinni k jištění používat jednoduché nebo dvojité lano a sedací úvazek, případně kombinaci sedacího a prsního 

úvazku. Mládeži do 18 let se doporučuje používat kombinaci sedacího a prsního úvazku. 

16.  Navazování úvazků na lano musí být provedeno přímo pomocí vhodných uzlů bez použití karabiny. 

17.  Jištění musí být prováděno pomocí poloviční lodní smyčky a karabiny s pojistkou na zámku nebo pomocí jiných schválených 

jistících pomůcek. 

18.  Při jištění musí prvolezec používat všechny jistící body. Jejich vynechávání je zakázáno. 

19.  Druholezec může postupně rušit jištění v jednotlivých jistících bodech. Jištění však musí ponechat vždy alespoň v posledních 

dvou jistících bodech. 

20.  Jistící lezci jsou povinni při jištění zaujmout takovou polohu, aby nebyli ohrožení pádem prvolezce nebo ulomeného chytu a 

současně, aby při zachycení pádu nedošlo k jejich stržení ke stěně a poranění nárazem na stěnu. 

21.  Lezení školní mládeže v hodinách tělesné výchovy je dovoleno pouze po dohodě s instruktory HTK a pod dohledem příslušného 

pedagogického pracovníka, který musí mít odpovídající kvalifikaci a nese odpovědnost za bezpečí lezců. Lezení se v tomto případě 

řídí zvláštním provozním řádem a zásadami úrazové zábrany vydaným jednotlivými školami. 

22.  Před odchodem z haly jsou všichni uživatelé stěny povinni uklidit prostor v okolí stěny (sbalit koberce, stáhnout závěs ke stěně, 

zamést atd.), zhasnout a při odchodu z haly zamknout vnitřní vchodové dveře. 

23.  V hale i přilehlých prostorách je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně. 

24.  Uživatelé stěny jsou povinni řídit se pokyny správce haly a instruktorů HTK Holice. 

25.  V případě nedodržování „Provozního řádu a zásad úrazoví zábrany“ budou vůči uživatelům stěny uplatněny následující sankce: 

a) pokuta 500 Kč 

b) trvalý zákaz užívání lezecké stěny 

26. Je přísně zakázáno užívat horolezeckou stěnu uživatelům, kteří jsou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných prostředků. 

 

 

V Holicích 2. září 2014 

 

 

Seznam instruktorů – členů Horolezeckého a turistického klubu Holice a správců stěny 

 

 

Petr Hostovský, Holice, Dukelská 352, tel.: 604 504 249 

Ladislav Smolík, Holice, Neptalimova 1125, tel.: 603 559 318 

Radek Prudič, Holice, Nerudova 486 

 


