Česká speleologická společnost,
základní organizace 7–02 Hranický kras
Ve Velkém Týnci 24. ledna 2017
Počet listů: 3

Pokyn předsedy ZO 7-02 Hranický kras pro pohyb osob na speleologickém pracovišti
Hranická propast:
(vypracováno v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 Bezpečnostních směrnic
ČSS)

I. Vstup osob do lokality:
-

vstup osob za bezpečnostní mříž povolí výhradně vedoucí akce. V případě, že
vedoucí akce sestoupí na dno propasti před ukončením transportu věcí a
uzavřením bezpečnostní mříže na vyhlídkové plošině, řídí vstup osob účastník
akce, pověřený obsluhou vrátku,

-

vstup hostů (sdělovací prostředky, zástupci státní správy, agentury ochrany
přírody apod.) je možný s vědomím a souhlasem vedoucího akce, přičemž jeho
souhlas musí být vysloven před zahájením akce. V případě, že hosty jsou osoby
mladší 18 (osmnácti) let, je bezpodmínečně nutná přítomnost alespoň jednoho
jejich rodiče či jiného zákonného zástupce. Bez takové osoby nesmí být vstup
povolen. Všichni hosté musí být stejně jako účastníci akce vybaveni stanoveným
osobním vybavením (přilba, vhodný oděv a obuv) a musí prokazatelně ovládat
postup po šikmém svahu s pomocí fixního lana. Hosté také musí být seznámeni
s Bezpečnostními směrnicemi.

II. Transport materiálu:
-

transport materiálu ke vrátku provádějí účastníci akce svépomocí. Výpomoc
laické veřejnosti (návštěvníci okolí Propasti a vyhlídkové plošiny) není vhodné a
je možná pouze v odůvodněných případech jako prevence či řešení mimořádné
události,

-

obsluhu motorového vrátku určí vedoucí akce, který rovněž zkontroluje stav
vrátku a lanové dráhy, a to na základě daných možností. Při zjištění
nepřehlédnutelné závady vedoucí akce transport nepovolí,
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-

všichni účastníci akce, kteří se podílí na transportu materiálu na Plošiny a zpět,
musí dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti lanové dráhy a na spodním i vrchním
nakládacím prostoru,

-

zvýšené riziko pádu osob nebo materiálu představuje manipulace s krytem
vrátku a s nakládaným či vykládaným materiálem. Tuto činnost by vždy měly
vykonávat alespoň 2 osoby,

-

používání transportní lanovky pro převoz osob je přísně zakázáno. Výjimku lze
učinit pouze v případě transportu potápěče, který po ukončení ponoru jeví
známky nastupující či rozvinuté dekompresní nemoci. V takovém případě musí
lanovku obsluhovat nejzkušenější obsluha.

III. Vstup osob do zatopených částí - provádění ponorů
-

je na základě Povolení č.j.: SR/0022/LM/2016-3 Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky, oddělení správy CHKO Litovelské Pomoraví a interních
aktů řízení České speleologické společnosti (Stanovy spolku, Organizační řád a
Bezpečnostní směrnice pro speleologickou činnost) povoleno členům ČSS, ZO 7-02 Hranický kras. Za dodržení stanovených podmínek uvedených ve výše
zmiňovaném pobolení se na Hranické propasti můžou potápět:
1. členové ZO 7-02 Hranický kras, kteří prodělali patřičný výcvik a jsou
držiteli certifikátu – jeskyní potápěč (kopie certifikátu je uložena u
předsedy ZO),
2. členové ostatních ZO ČSS nebo individuální členové ČSS pomáhající při
průzkumu a výzkumu Hranické propasti členům ZO 7-02 Hranický kras,
kteří prodělali patřičný výcvik a jsou držiteli certifikátu – jeskyní potápěč
(pokud členové nejsou uvedeni v seznamu jeskynních potápěčů ČSS,
zašlou kopii certifikátu předsedovi ZO),
3. osoby, které nejsou členy ČSS, ale podílejí se na průzkumu a výzkumu
Hranické propasti ve spolupráci s ZO 7-02 Hranický kras (v rámci
realizace schváleného projektu nebo grantu), prodělali patřičný výcvik a
jsou držiteli certifikátu – jeskyní potápěč (kopii certifikátu zašlou
předsedovi ZO),

-

osoby (dle bodů 1-3), které budou vstupovat do zatopených částí Hranické
propasti (dále jen ponor) jsou povinny mít patřičnou potápěčskou výstroj dle
platných standardů pro potápění v jeskyních prostorách. Vedoucí potápěčské
akce provede před vlastními ponory kontrolu potápěčské výstroj všech osob,
které budou na dané potápěčské akci provádět ponor. Pokud potápěčská výstroj
(nebo její komponenty - části) nebude plně funkční nebo nebude odpovídat
standardům potápěčské výstroje určené pro jeskynní potápění, zakáže vedoucí
potápěčské akce osobě, které patří výše popisovaná výstroj ponor.
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-

před zahájením potápěčské akce (po příjezdu k Ohlubni propasti) prokáží osoby
(dle bodů 2-3) zápisem v potápěčském deníku vedoucímu potápěčské akce, že
v prošlých 60dnech provedly ponor do minimálně 30m hloubky s celkovým
časem ponoru minimálně 60minut.

Zpracoval:
Mgr. Libor Čech

Michal Guba
předseda ČSS, ZO 7-02 Hranický kras
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