
MOUNTAIN BASAE ICE WALL – PROVOZNÍ ŘÁD 
I.Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu Ledové stěny buď přímo 

účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru Ledové stěny.

II. Osoby, které se buď přímo účastní vlastního lezení či jištění nebo se zdržují v prostoru stěny, 

souhlasí se zaplacením příspěvku dle platného ceníku 

III. Provozovatel stěny Outdoor Adventures s.r.o. nezodpovídá za zranění, smrt, nebo škody 

způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro ledové lezení a přirozené přírodní procesy 

ledopádu.

1. Všichni návštěvníci Ledové stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují 

kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem (mačky, cepíny, přilba, sedací a prsní úvazek, karabiny,

jistítka, ledové šrouby, lano, …). Za správné a bezpečné používaní veškerého materiálu určeného pro 

ledové lezení zodpovídá každý návštěvník sám.

2. Zvládnutí a osvojení příslušných technik a zásad bezpečnosti je odpovědností návštěvníka.

3. Lezení na Ledové stěně mohou provádět pouze osoby, které se seznámili s návštěvním řádem 

Ledové stěny a podpisem potvrdili souhlas.

4. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět ledové lezení pouze pokud předloží písemný souhlas 

zákonného zástupce.

5. Děti mladší 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu 

pobytu v okolí Ledové stěny plně zodpovídá!

6. Prostorem Ledové stěny  se rozumí prostor v jejím bezprostředním okolí. Prostor je vymezený  

červeno-bílou páskou.

7. Lezeckou činnost a jištění je zakázáno provozovat pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

8. Mimo provozní dobu lezecké stěny je vstup veřejnosti zakázán

IV. Povinnosti návštěvníka

1. Uposlechnout pokynů služby.

2. Dodržovat zásady bezpečného lezení.

3. Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.

4. Neprodleně upozornit službu na jakýkoli technický incident, např. poškozený fixní jistící bod.

5. Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto návštěvního řádu, zejména 

zásad bezpečného lezení.

6. Udržovat čistotu.

7. Služba je oprávněna kdykoli vykázat z prostoru Ledové stěny Vír osobu, která porušuje ustanovení 

tohoto návštěvního 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 příspěvku.

8. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto návštěvního řádu, je povinen porušující osobu 

upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba 

informovat službu.


