
 

 
 

Prevádzkový poriadok 
ľadovej steny 

 
 

Vstup len na vlastnú zodpovednosť! 
 

Zákaz vstupu bez kompletnej horolezeckej 
výstroje! 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.  

 
 
 
 

 
  



1. Povinnosti návštevníkov a užívateľov 
1.1  Každý návštevník ľadovej stany je povinný ohlásiť sa na fare, pozorne si prečítať 
prevádzkový poriadok, berie ho na vedomie a je povinný ho dodržiavať. 
1.2 Návštevník je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a 
pomôcky a svojvoľne ich nemeniť  
1.3 Návštevník je povinný konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia. 
1.4 Návštevník je povinný oznamovať bez odkladu prevádzkovateľovi steny nedostatky, 
ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne 
ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností podieľať sa na ich odstránení. 
1.5 V prípade úrazu je návštevník povinný ohlásiť úraz prevádzkovateľovi steny. 
1.6    Na stenu je zakázaný vstup a pohyb osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a 
psychotropných látok a taktiež zákaz konzumovať alkohol v priestoroch určených na 
šport. 
1.7 Je zakázané demontovať akékoľvek časti ľadovej steny.  
1.8 Deti do 12 rokov sa môžu v objekte steny pohybovať iba v sprievode dospelej 
osoby. Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. 
Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov.  
1.9 Účastníci organizovaných aktivít, ktorí nemajú 18 rokov sú povinní doniesť prehlásenie 
zákonného zástupcu, že súhlasí s vykonávaním športových aktivít v priestoroch ľadovej 
steny. 
1.10 Cenné veci si nenechávajte bez dozoru. Prevádzkovateľ steny za ich stratu nezodpovedá. 

 
2. Bezpečnosť 
ĽADOVÚ STENU VYUŽÍVATE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!  
 
2.1 Zákaz výstupu na ľadovú stenu  bez kompletnej výstroje určenej na ľadové lezenie!!   
Pozor na odpadávanie kusov ľadu pri lezení!! 
 
Každý užívateľ si je vedomý, že lezenie na ľadovej stene je spojené s rizikami, ktoré 
prevádzkovateľ – aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku – nie je 
schopný eliminovať. Dôležitá je vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie ľadovej steny si vyžaduje plnú 
koncentráciu pri lezení a istení. 
Informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť zaškolenie a prax. 
Absolvovanie zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou 
zodpovednosťou. 
 2.2  Pokiaľ prevádzkovateľ steny usúdi, že nový návštevník (návštevníci) nie sú spôsobilí pre 
samostatné pôsobenie na lezeckej stene, majú právo mu v záujme vlastnej bezpečnosti aj 
bezpečnosti druhých návštevníkov zakázať športovú činnosť v objekte až do momentu, kedy 
preukáže nadobudnutie potrebných zručností. 
Na ľadovej stene smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, 
techniky manipulácie s lanom, techniky istenia a ľadového lezenia. 
2.3  Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE) 
2.4  Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou (osmičkový uzol, 
sedák, istiace zariadenie) 
2.5  Pri automatických istiacich prostriedkoch (Gri-Gri, Tre, atď.) sa ističovi zakazuje dávať 
padajúcemu lezcovi preklz. 
2.6 Lano musí byt’ minimálne 30 metrov dlhé. 
2.7   Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1- 2 metre) od nástupu cesty. Viditeľne ľahší istič, 
ako prvolezec,  musí byť zaistený u spodného nitu. 



2.8  V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano! 
2.9 Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané. Istič je zodpovedný za bezpečnosť lezca ako 
aj tretích osôb, ktoré by nesprávnym spúšťaním mohol ohroziť. 
2.10  Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to či lezie zospodu, alebo top-rope), nikto iný 
nesmie do tejto cesty naliezť. 
2.11 Lezenie bez lana je zakázané !! 
2.12 Pri lezení je nutné  používanie lezeckej prilby. 
2.13 Liezť smie iba osoba v dobrom zdravotnom stave. 
2.14 Istič musí držať lano riadne napnuté. 
 

3.    Materiál 
3.1 Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje. (testy UIAA atď.) 
3.2 Pokiaľ prevádzkovateľ steny zistí nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a 
požiadať o výmenu výstroje. 
3.3 Pri zistení nedostatkov na stene sú lezci povinní toto okamžite nahlásiť. 
3.4 Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, 
nesprávnej techniky istenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, 
nerešpektovania ostatných lezcov apod. a škody na veciach, ako aj za osobné veci 
nepreberá prevádzkovateľ steny žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné 
osoby, musí sám znášať dôsledky.  Prevádzkovateľ lezeckej steny nepreberá v tomto prípade 
žiadnu zodpovednosť. 
3.5 Vedúci skupiny, ako najskúsenejší lezec, nesie zodpovednosť za členov svojej skupiny.    
3.5 Kurzy smú viesť iba náležite vyškolené osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


