Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.
pořádá v rámci Mimořádných prohlídek 2022 akci

VÍKEND OTEVŘENÝCH PODZEMNÍCH ŠTOL II.
ve dnech 13. a 14.8.2022 (dále jen „Exkurze“)

BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE PRO EXKURZI
I. Úvodní ustanovení
1) Tato bezpečnostní směrnice je vypracována pro akci „Víkend otevřených podzemích štol“ v rámci
Mimořádných prohlídek 2022 pořádanou Správou kláštera premonstrátek v Chotěšově ve dnech
13. a 14. srpna 2022 v areálu Kláštera Chotěšov a jeho bezprostředním okolí (dále jen „Exkurze“)
2) Vystrojení podzemní trasy, zajištění vybavení a odborné vedení exkurze zajišťuje ve spolupráci
s pořadatelem firma Řehák – SPELEO s.r.o. se specializací na průzkum, dokumentaci a sanaci
historického podzemí.
3) Účastníci Exkurze jsou povinni se s touto směrnicí prokazatelně seznámit a řídit se jí.
4) Účastníci Exkurze jsou povinni se v době prohlídky řídit pokyny průvodců a počínat si tak, aby
neohrožovali zdraví a život svůj ani ostatních účastníků exkurze.
5) Účast na Exkurzi je dobrovolná a na vlastní riziko přihlášených účastníků.
6) Účastníci exkurze před sestupem do podzemí stvrdí svým podpisem na Prohlášení o dodržování
pravidel bezpečnosti, že byli seznámeni s bezpečnostní směrnicí a prohlašují, že byli seznámeni
s plánem exkurze a veškerými riziky s ní spojenými, že jsou zdravotně způsobilí k této exkurzi a
zavazují se dbát pokynů vedoucího a průvodců exkurze
II. Obecná doporučení
1) Účast na Exkurzi je nutno volit podle své momentální psychické a fyzické kondice a zkušeností
s pohybem ve stísněných podzemních prostorách.
2) Důrazně se nedoporučuje účast na Exkurzi osobám, jejichž fyzické nebo psychické schopnosti jsou
sníženy nemocí, stresem, nevolností nebo jinými vlivy, zejména požitím alkoholu, léků nebo
jiných omamných a psychotropních látek. Takové osoby budou z Exkurze bez náhrady vyloučeni.
3) Účast na Exkurzi osoby mladší 12 let je možná pouze za účasti i osoby zákonného zástupce (alespoň
1 z rodičů)
4) Účastníkům Exkurze se doporučuje ovládat poskytování první pomoci v přiměřeném rozsahu.
5) Při pohybu po trase Exkurze nelze zcela vyloučit drobné odřeniny a modřiny.

III. Osobní vybavení
1) Oděv a obuv - Pro účast na Exkurzi se stanovuje přiléhavý pracovní oděv s dlouhými rukávy a
dlouhými nohavicemi, pracovní, případně pogumované rukavice, pevnou obuv s plnou špičkou
nebo gumové holínky.
2) Ochranná přilba – Každému účastníku exkurze bude zapůjčena ochranná přilba s připevněným
světlem. Přilba musí být na hlavě řádně upevněna zapnutým podbradním páskem. Její použití je
nezbytné po celou dobu pobytu účastníků exkurze v podzemí. Každý účastník odpovídá za
svěřenou přilbu od předání do odevzdání pověřenému průvodci. Vlastní přilba účastníka Exkurze
je možná, pokud splňuje požadavky pro speleologii a má připevněné světlo. Způsobilost vlastní
přilby odsouhlasí před sestupem vedoucí exkurze.
3) Svítidla - každému účastníku Exkurze bude zapůjčeno společně s přilbou světlo připevněné na této
přilbě. Další vlastní svítidlo je povolené za předpokladu, že jej lze v náročných úsecích zcela
odložit (vložit do kapsy apod.), aby účastník měl obě ruce zcela volné, a nebude ho omezovat
v úzkých průlezech.

IV. Trasa exkurze
1) S plánem exkurze a možnými riziky budou účastníci exkurze seznámeni v úvodu před vlastním
sestupem do podzemí.
2) Pohyb po trase – Postup po trase bude organizován dvěmi až třemi průvodci. Je bezpodmínečně
nutné, aby účastníci exkurze měli v exponovaných místech (úzké průlezy, vertikální stupně a
podobně) zcela volné ruce. Z dalšího vybavení s sebou doporučujeme maximálně malé světlo,
telefon nebo malý compaktní fotoaparát, aby šlo vše bez obtíží schovat v kapse. I tak hrozí
poškození předmětů v úzkých místech a je zcela na odpovědnost účastníků exkurze.
3) Vertikální stupně – Na trase se nachází několik vertikálních stupňů výšky 1,5 až 8 m, které budou
překonávány po žebřících nebo pomocí lanové techniky zajištěné průvodci. Stupně budou
zdolávány vždy po jednom účastníku dle pokynů průvodců. Je nutné, aby se účastníci exkurze
bezpečně udrželi na svislém žebříku a netrpěli závratí z výšek. Během pohybu účastníků ve
vertikále se nedoporučuje ostatním účastníkům exkurze zdržovat se v prostoru ohroženém
případným pádem uvolněných kamenů či jiných předmětů.
4) Podmínky na trase – Trasa exkurze je vedena podzemním odvodňovacím a větracím historickým
systémem kláštera. V prostorách trasy exkurze může téct voda po stěnách a po podlaze. Na trase
mohou být úseky s proudící vodou do 5 cm, zpravidla lze najít mělká místa k bezpečnému
překročení v kožené obuvi. Při dešti se stav vody může zvýšit. V případě nepříznivých
klimatických podmínek – přívalových dešťů – bude trasa exkurze upravena nebo bude exkurze
odložena, než zvýšený průtok opadne. V místech vertikálních stupňů je i za nízkého stavu
rozstřikující se voda.
V. Bezpečnostní rizika
1) Nebezpečí uklouznutí – eliminace rizika je v užití pevné obuvi, rozvážným a bezpečným pohybem a
sledováním stavu trasy před sebou, stabilizací rozepřením rukou a nohou o boční stěny chodby.
2) Náraz do stropů a stěn – riziko eliminovat pozorným sledováním snížených profilů a celkové trasy
před sebou, opatrným pohybem.
3) Nebezpečí pádu z výšky – vyloučit riziko pozorným sledováním trasy před sebou, překážky
překonávat vždy čelem k mí, při pohybu mít vždy tři pevné body, v případě potíží se rozepřít o
boční nebo protější stěnu.
VI. Doba uchování osobních údajů
1) Osobní údaje, které výjimečně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po
dobu, po kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte. Doba
uchování údajů může být překročena jen výjimečně v jednotlivém případě, kdy to odůvodní
okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor či bude probíhat kontrola ze strany kontrolních
orgánů apod.
VII. Závěrečná ustanovení
1) Tato bezpečnostní směrnice byla vydána pro zajištění bezpečnosti na exkurzích v historickém
podzemním odvodňovacím a větracím systému kláštera Chotěšov dne 3. 8. 2022. K témuž datu
nabývá tato směrnice platnosti.

Vypracoval:
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autorizovaný technik pro pozemní stavby
s oprávněním k projektování a
činnosti prováděné hornickým způsobem

