Bezpečnostní poučení účastníků geologických exkurzí o možných rizicích a doporučeném chování
Možná rizika ohrožení:
❑ Při pohybu po rozvolněné hornině a při chůzi po neupravených komunikacích a stezkách hrozí nebezpečí,
uklouznutí, zakopnutí, zvrtnutí kotníku apod. s následnou ztrátou rovnováhy a pádem osoby;
❑ Při pohybu v blízkosti lomových nebo důlních či skalních stěn a kamenitých svahů hrozí nebezpečí při
uvolnění kamene ze stěn/svahů a jeho pád i dopad/rozpad včetně odrazu a odlétnutí i do větší vzdálenosti;
❑ Hrozí riziko pádu osob ze svahů či do prohlubní nebo zřícení osoby z volného kraje lomové stěny či skály;
❑ Hrozí riziko pádu nebo sklouznutí osob do vody;
❑ Ohrožení osoby, která se pohybuje ve veřejně nepřístupných místech nebo prostorách;
❑ Ztráta orientace a úraz osoby, která se vzdálí od skupiny, při exkurzi terénu případně v jeskyni;
❑ Poranění o ostré horniny či jiné materiály a předměty a jejich hrany při manipulaci s nimi;
❑ Poranění očí při odebírání či rozbíjení vzorků kladívkem či jiným předmětem (odlétnutí úlomků);
❑ V podzemních prostorách nebezpečí úrazu padajícími kameny nebo v místech se sníženým stropem;
❑ Úraz elektrickým proudem při neoprávněné manipulaci s elektrickými zařízeními;
❑ Úraz při neoprávněné manipulaci se stroji a zařízeními nebo při pohybu v jejich blízkosti;
❑ Úraz či zdravotní komplikace způsobené zvěří a nebezpečnými organismy (např. klíšťaty);
❑ Ohrožení osob při provozu na pozemních komunikacích včetně komunikací v uzavřených areálech.
❑ * V jeskyních může být vlhká a kluzká podlaha, nebezpečí uklouznutí a pádu na ostré hrany
❑ * V jeskyních mimo chodníky prohlídkové trasy hrozí další nebezpečí, například uklouznutí, pád na ostré
hrany nebo pád do propastí;
Účastníkům exkurze se doporučuje:
❑ Vždy dbát bezpečnosti vlastní i dalších osob v okolí;
❑ Řídit se pokyny vedoucího exkurze a nevzdalovat se od vedoucího exkurze;
❑ Respektovat pokyny, příkazy a zákazy na místech, kde jsou tyto vyznačeny nebo jinak sdělovány nebo jsou
všeobecně platné (např. zákaz vstupu, zákaz kouření, návštěvní řády zpřístupněných objektů, pokyny
oprávněných a pověřených osob), případně dbát výslovných pokynů vedoucího exkurze;
❑ Používat vhodnou obuv a vhodný oděv pro pohyb v terénu, v přírodě a případně i podzemních prostorách;
❑ Dbát zvýšené pozornosti při pohybu po rozvolněné hornině, spadaném listí či na schodech i na stezkách;
❑ Držet se zábradlí a vhodně využívat dalších bezpečnostních prvků vždy, když jsou k dispozici;
❑ Nešlapat na volné kusy hornin a nelézt na volné bloky hornin;
❑ Dodržovat bezpečný odstup od volných krajů lomových i skalních stěn a jiných prohlubní i vodních ploch;
❑ Dodržovat bezpečný odstup od lomových a skalních stěn, kamenitých svahů i dopadových prostor suti;
❑ Při pohybu ve svahu si počínat tak, aby nebyly ohroženy osoby nacházející se v nižší části svahu;
❑ Při pohybu ve svahu se pohybovat tak, aby osoby předešly svému ohrožení uvolněným kamenem z vyšší
části svahu např. i neúmyslně uvolněným kamenem osobami, které se mohou nacházet výše ve svahu;
❑ Dbát zvýšené opatrnosti při průchodu vegetací a dodržovat dostatečné rozestupy mezi osobami;
❑ Při pohybu po pozemních komunikacích vždy dbát zvýšené opatrnosti (a to i v uzavřených areálech a
provozech – například lomech) a dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.
❑ Při manipulaci s horninami dbát zvýšené pozornosti, používat ochranné rukavice případně ochranné brýle a
dbát na bezpečnost a zdraví dalších osob, které jsou na blízku (nerozbíjet kameny v blízkosti dalších osob);
❑ Nedráždit a nechytat zvěř, vyhýbat se nebezpečným organismům, používat repelent, po exkurzi kontrola a
případné bezpečné odstranění klíšťat a dodržení dalších všeobecně platných doporučení;
❑ Nedotýkat se elektrických ani jiných zařízení či strojů a pohybovat se v dostatečné vzdálenosti od nich;
❑ * V jeskyních (zvláště na schodech) se přidržovat zábradlí a v místech se sníženým profilem dbát zvýšené
opatrnosti, v případě nepředvídané události zůstat na místě a řídit se pokyny průvodce.
V případě návštěvy objektů se účastníci seznámí s jejich návštěvními řády, dalšími návštěvníkům určenými předpisy
a pokyny a budou je dodržovat a budou dbát bezpečnosti své i ostatních osob. Účastníci nebudou během exkurze
sami svévolně (tedy bez pokynu vedoucího exkurze) vstupovat do veřejně nepřístupných nebo podzemních prostor.
* Při pohybu v jeskyních je dále zakázáno vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy, vzdalovat se od skupiny
vedené průvodcem a dotýkat se elektrických či jiných zařízení. Po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se
pokyny průvodce. Na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích je nutné přidržovat se zábradlí a v prostorách se
zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Další povinnosti stanoví návštěvní řád jeskyní.
Na exkurzi je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek. V průběhu exkurze je
přísně zakázáno takové látky konzumovat, požívat nebo aplikovat.

Za děti a mladistvé do 18 let vždy odpovídá příslušná dospělá doprovázející osoba.
* - platí v případě, kdy je součástí exkurze návštěva jeskyní

V Berouně 18. 5. 2018

