Pravidla pro používání přírodního lezeckého trenažéru v jeskyni 13C
1. Zřizovatelem a garantem trenažéru je SZS ČSS.
2. Trenažér je určen primárně k výcviku SZS a jednotek HZS, které jej mohou
používat i samostatně v rámci spolupráce se SZS. Trenažér může být využit
také členy ČSS k nácviku JT. Ostatní výcvikové skupiny jej smějí používat pouze
v odůvodněných případech se souhlasem správce trenažéru a pod přímým
vedením člena ČSS, který je současně vedoucím akce.
3. Správcem lokality je ZO ČSS 6-19 Plánivy, která si jako držitel výjimky
vyhrazuje právo stanovovat podmínky vstupu a pobytu na trenažéru na základě
odpovědnosti ke státním organům (aktuálně SCHKOMK).
4. Pokyny a podmínky užívání trenažéru:
a) vedoucí akce je zodpovědný za dodržování podmínek užívání trenažéru a
chování jednotlivých účastníků výcvikové skupiny
b) před návštěvou trenažéru si vedoucí akce ověří požadovaný termín
návštěvy v RS. Pokud je termín volný, kontaktuje příslušného správce
trenažéru, který provede rezervaci v RS
c) před vstupem do lokality si vedoucí akce vyzvedne klíče u správce
trenažéru a provede seznámení všech účastníků s BS, problematikou dané
lokality a zásadami používání JT. Do deníku akcí provede záznam. Každý
účastník vstupuje do lokality na své vlastní riziko, což stvrdí v deníku akcí
svým podpisem
d) každý účastník je povinen se při výcviku náležitě chovat, tj. tak, aby
neohrožoval bezpečnost svoji i svých kolegů, dále neznečišťoval lokalitu a
nepoškozoval její vybavení
e) je zakázáno:
• pohybovat se po lokalitě mimo přístupovou cestu k trenažéru a mimo
Dóm halucinací. Zejména je zakázáno vstupovat na aktivní tok Bílé vody
bez souhlasu správce lokality
• úmyslně poškozovat veškeré vybavení lokality

•
•

znečišťovat lokalitu jakýmkoliv odpadem (karbid, obaly od potravin apod.)
jakkoliv měnit a přestrojovat stávající konfiguraci trenažéru. Dostrojování
vlastním materiálem je možné pouze tehdy, pokud tento vyhovuje
platným bezpečnostním standardům a není-li touto činností porušena
bezpečnost stávajícího vystrojení a bezpečnost všech účastníků odpovídá vedoucí akce

•
•

doplňovat kotvení a jakýmkoliv způsobem rozrušovat horninu lokality
používat trenažér k jakýmkoliv jiným účelům než k nácviku JT nebo
záchranářských technik
používat trenažér ke komerčním účelům

•

po skončení výcviku musí lokalita zůstat v takovém stavu, v jakém byla
přebrána, řádně uzamčena a klíče neprodleně vráceny správci trenažéru odpovídá vedoucí akce
g) vedoucí akce je povinen nahlásit správci trenažéru všechny nedostatky,
problémy nebo poškození zjištěné při výcviku, aby mohla být včas sjednána
náprava
f)

5. Při nedodržování pokynů uvedených v odstavci 4.) má správce trenažéru právo
neumožnit vstup na trenažér.
6. V případě nehody neprodleně kontaktujte správce trenažéru na uvedených
telefonních číslech nebo IZS na čísle 150 (112).
Vysvětlivky:
ČSS: Česká speleologická společnost
ZO: základní organizace ČSS
SZS: Speleologická záchranná služba ČSS
HZS: Hasičský záchranný sbor České republiky
SCHKOMK: Správa chráněné krajinné oblasti Moravská kras
JT: jednolanová technika
RS: internetový rezervační systém http://www.planivy.cz/trenazer
BS: Bezpečnostní směrnice ČSS
IZS: Integrovaný záchranný systém ČR
trenažér: přírodní lezecký trenažér v Dómu halucinací - jeskyně 13C v Moravském
krasu
lokalita: jeskyně 13C
správce trenažéru: osoba zodpovědná za aktualizaci Rezervačního systému a
předávání klíčů. Aktuálně jsou to:
Libor Matuška, Rudice, tel.: 603 936 689, SZS stanice Morava
Petr Polák, Brno, tel.: 733 698 919, SZS stanice Morava
správce lokality: ZO ČSS 6-19 Plánivy
vedoucí akce: osoba zodpovědná za proškolení a chování členů výcvikové skupiny
deník akcí: deník pro evidenci vstupů na trenažér. Obsahuje datum vstupu, jméno
vedoucího akce a podpisy všech účastníků akce. Deník je umístěn ve vstupu do
lokality.

