
Provozní řád bouldrové stěny 
 

Provozovatel :  Sportovní areály města Chrudim s.r.o. 
Správce :   Horolezecký oddíl Škrovád o.s. 
 

Lezecká stěna slouží výhradně pro nácvik volného lezení. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit 

s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, přičemž tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při 

návštěvě lezecké stěny na recepci sportovní haly. 

1. Všichni lezci provozují lezení na vlastní nebezpečí  a jsou povinni dbát bezpečnosti své i ostatních lezců . 

2. Návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení, nebo se 

zdržuje v prostoru stěny . 

3. Návštěvníci mladší 15 let mají povolen vstup pouze  v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu 

v prostoru boulderingové stěny plně zodpovídá . 

4. Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS nebo 

písemným souhlasem zákonného zástupce . 

5. Lezení je povoleno pouze osobám s permanentkou nebo po uhrazení jednorázového vstupného . 

6. Lézt samostatně mohou minimálně 2 lezci . 

7. Lezení je povoleno pouze v čisté obuvi . 

8. K lezení je povoleno používat pouze nainstalované chyty a struktury stěny . 

9. Je zakázáno lézt po stropních traverzách a vratech . 

10. Je zakázáno se pohybovat  v místě případného dopadu lezoucího lezce . Toto se týká především přísného zákazu 

pohybu pod lezcem lezoucím na stropě . 

11. Při lezení se smí používat sypané magnézium pouze tak, aby byla minimalizována jeho prašnost , NENÍ 

DOVOLENO lézt s magnéziem přivázaným u  pasu . 

12. Přestavba cest je povolena pouze správci stěny . 

13. Svévolné poškozování stěny je zakázáno . 

14. Platí přísný zákaz lezení pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek . 

15. Za odložené a zapomenuté věci provozovatel ani správce neručí . 

16. Návštěvník je povinen přezouvat se (zouvat se) již ve vestibulu před vstupem do sportovního sálu, přes který 

vede cesta k boulderingovéstěně . 

17. Pohyb ve sportovní hale je nutné omezit na dobu nezbytně nutnou k přesunu a je při něm zakázáno omezovat 

případné sportovní utkání, či tréninky v tomto sále konané . 

18. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů provozních pracovníků . 

19. Návštěvník je povinen upozornit službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, týká se to zejména 

porušování zásad bezpečného lezení . 

20. Návštěvník je povinen hlásit na recepci jakýkoliv úraz . Provede se zápis do knihy úrazů a v případě potřeby se 

přivolá lékař . Drobná poranění je možno ošetřit na místě . 

21. Návštěvník je povinen upozornit na recepci na uvolněný chyt, či jiný technický incident nebo způsobenou škodu . 

O události se provede zápis do provozní knihy na recepci . 

22. Návštěvník je povinen dodržovat zásady protipožární prevence . 

23. Návštěvník bere na vědomí , že opětovné nebo hrubé nedodržení provozního řádu může vést k trvalému zákazu 

navštěvování boulderingové stěny . 

24. Provozovatel  anebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat 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 – a to bez nároku na vrácení vstupného . 

25. Přísný zákaz kouření v celém areálu sportovní haly . 

26. Udržujte pořádek a čistotu . 

27. Pro všechny návštěvníky platí dodržování  „Provozního a Návštěvního řádu sportovní haly“ . 



 

Chcete-li , aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento 

provozní řád, zásady slušného chování a dbejte pokynů provozních pracovníků a správce . 

Přejeme Vám příjemný pobyt . 

 

Kontakty : 

Provozovatel :         Správce : 

Hušák Jaromír  604202529       Drábek Marek  774 034355 
WEB :  www.sportovistechrudim.cz    Griger David  608 384 670 

Cach Josef   774 957 993 
WEB :  www.skrovad.cz 
 

 

http://www.sportovistechrudim.cz/
http://www.skrovad.cz/

