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Provozní řád 

pro  lezecké  a  boulderové  zařízení 

Německého alpského spolku (dále jen DAV), sekce Selb 

 

1. Povolení k používání 

1.1 Lezecké a boulderové zařízení smí používat pouze osoby s potřebnými znalostmi a zkušenostmi, 
co se týče techniky lezení a boulderu (lezení bez  lana do výšky max. 4,5 m), a techniky jištění.  Lezení 
jako rizikový druh sportu je nebezpečné a vyžaduje proto vysoký stupeň opatrnosti a vlastní 
odpovědnosti. 
 
Sekce Selb (dále jen sekce) nekontroluje, zda uživatelé a nebo jejich vedoucí jsou seznámeni s 
jisticími technikami , nebo mají-li dostatečné zkušenosti s lezením. Používáním zařízení dává 
návštěvník na vědomí, že má základní lezecké  znalosti,   
znalosti  jištění (jistící techniky)  a  je si plně vědom nebezpečí  lezení. 

Pobyt v zařízení a používání lezeckého a boulderového  zařízení, se provozuje výlučně na vlastní 
nebezpečí, vlastní riziko a odpovědnost, stran provozovatele není ručení. 

1.2 Vstupní ceny  - ceny za používání zařízení jsou dány  aktuálním  platným ceníkem. Návštěvník 
musí v průběhu trvání pobytu, kdykoliv na vyžádání, předložit platnou vstupenku. Slevy mohou být 
poskytnuty na základě předložení patřičného dokladu, např. průkazu DAV. 
 
1.3 Neoprávněné užívání lezeckého zařízení stejně jako používání zařízení v rozporu s tímto 
provozním  řádem,  bude  trestáno vybíráním  vyššího  poplatku ve výši 50,- EUR.    

1.4  Okamžitý zákaz vstupu  a důtka v případě opakovaného užívání zařízení bez platné vstupenky po 
dobu jednoho roku a v případě neoprávněného užívání v rozporu s provozním řádem. 

1.5 Otevírací doba 

Lezecké a boulderové  zařízení se smí používat v sekcí pevně stanovenou otevírací dobu. Otevírací 
doba je vyznačena na vývěsce (informační tabuli). 

Mimo  stanovenou otevírací dobu je  možné  domluvit  se sekcí  jinou dobu návštěvy. 

Držitelé ročních permanentek mohou zařízení používat také mimo stanovenou oficiální otevírací 
dobu. Výjimkou jsou doby, kdy sekce nebo smluvní partner akcí pořádají kursy, semináře atd. Každé 
použití se musí zaznamenat do „Knihy užívání držitelů ročních permanentek“.  Zařízení po použití a 
při odchodu musí být čisté, vyvětrané a uzamčené. Elektrické spotřebiče a světla musí být vypnuta.  
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Držitelé ročních permanentek jsou zavedeni do databáze a mají zvláštní zodpovědnost ve smyslu 
tohoto provozního řádu. 

1.6 Děti a mladiství do dovršení věku 14. let  smí používat  lezecké  zařízení  jenom  pod  odborným 
dohledem instruktora nebo jiné dospělé osoby,  která  odborný dohled  vykonává, musí být písemně 
potvrzeno potvrzeno „Souhlasem zákonného zástupce“. 

1.7. Mladiství starší 14 let mohou lezecké zařízení používat bez doprovodu rodičů nebo jiného 
odborného dohledu pouze po předložení písemného souhlasu, viz 1.6. 

1.8 Při vedené skupinové akci  má/měl  by každý vedoucí skupinové akce zajistit, že provozní řád 
bude dodržován všemi členy skupiny ve všech bodech.  Vedoucí skupinové akce musí být dospělý, 
leda, že by se jednalo o akci konanou jménem DAV a vedoucí skupiny měl alespoň 16. let věku. U 
nezletilých vedoucích DAV cizích sekcí DAV musí DAV potvrdit, že  toutou  aktivitou  vedoucího  
pověřila  a  že byla povolena zákonnými zástupci. 
Nezletilí  návštěvníci vedené skupinové akce musí při první  návštěvě  lezeckého  a  boulderového 
zařízení sekce vyplnit  a odevzdat  formulář „Prohlášení o souhlasu pro nezletilé osoby“.  

1.9 Formulář k vyplnění písemného „Souhlasu zákonného zástupce“ můžete  obdržet  u  odborného  
dozoru nebo je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách: http://www.dav-
selb.de/service/formulare-und-broschueren/. 

1.10 Vedoucí skupin, zákonní zástupci a dozor ručí za dodržováné pravidel. 

1.11 Lezecké a  boulderové  zařízení slouží výhradně pro účely sekce, podobným účelům jiných 
spolků, stejně jako osobním účelům. Pro účely podnikání a pro komerční účely je potřeba mít zvláštní 
povolení. 

1.12 Domovní právo lezeckého zařízení sekce vykonává předsednictvo, sekce a předsednictvem 
jmenovaní zplnomocnění zástupci (trenéři, odborný dozor a jiní). Jejich nařízení se musí bezvýhradně 
plnit. Kdo poruší provozní řád, může být trvale nebo na určitý čas z možnosti používání lezeckého a 
boulderového zařízení vyloučen.  Právo sekce, vycházející požadavky uvést v platnost, zůstává 
nedotčeno. 

 

2. Nebezpečí při lezení a boulderu – vlastní zodpovědnost 

2.1 Lezení jako rizikový druh sportu je nebezpečné, vždy spojené s rizikem pádu a nebezpečí zranění a 
vyžaduje proto vysoký stupeň opatrnosti a vlastní odpovědnosti. Rozsah vlastní odpovědnosti určují 
následující pravidla lezení. Pravidla bezpečného lezení musí dodržovat každý návštěvník a uživatel 
lezeckého a boulderového zařízení. Pobyt v zařízení a používání lezeckého a boulderového  zařízení, 
především lezení, se provozuje výlučně na vlastní nebezpečí, vlastní riziko a odpovědnost. 

2.2 Každý uživatel se musí sám seznámit s “pravidly lezení”, s “pravidly bouldrování” a s “halovými 
předpisy”. 

2.3 Používaná lana musí být alespoň 25 metrů dlouhá. 
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3. Zapůjčení materiálu 

3.1 Výstroj si smí půjčit pouze osoby s patřičnými zkušenostmi a znalostmi, viz 1.1 a 2.1. 

3.2 Nezletilí nejsou sami oprávněni k zapůjčení výstroje, výjimkou je předložení písemného souhlasu 
zákonného zástupce viz 1.9. 

3.3 Poplatek za vypůjčení je dán  aktuálním  platným ceníkem, výstroj smí být používana pouze tam, 
kde byla vypůjčena. 

3.4 Doba vypůjčení končí vrácením zapůjčeného předmětu. 

4. Ručení 

4.1 Ručení provozovatele je pouze v rámci platných zákonných ustanovení. 

4.2 Za ztráty cenných věcí uživatele provozovatel neručí. 
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Halová pravidla – pravidla lezení 

1. Neseš zodpovědnost 
Používáš halu na vlastní nebezpečí, provozovatel neprovádí kontroly. 
Lezení je spojené s nebezpečím pádu a zranění. 
Vidíš-li u ostatních chybu, upozorni je. 

 
2. Čestnost a ohled 

Ber ohled na ostatní a neuváděj je do nebezpečí, vol své cesty podle vytížení 
Lez pouze na předepsaných cestách, nekřiž. Nastoupit na již obsazenou cestu je přísně 
zakázáno. 
 

3. Pozor nebezpečí  
V hale se musí počítat s padajícím materiálem. Každý návštěvník musí počítat s tím, že kvůli 
ostatním návštěvníkům nebo dolu padajícím předmětům, může být ohrožen a musí přijmout 
vlastní odpovídající opatření.  Lezec musí do svých úvah zahrnout možnost pádu.  
 

4. Odstranění překážek 
Lezecké zařízení musí být vždy přístupné, batohy, lezecký materiál, kočárky, hračky pro děti 
nepatří do lezecké a boulderové oblasti. 
 

5. První pomoc při nehodách 
Každý je povinnen pomoci. Informuj ihned personal, na dotaz udej osobní údaje. 
 

6. Hlášení poškození 
Poškozené kroky, úchyty, háky, karabiny, expresní smyčky musí být ihned nahlášeny. Změny 
a úpravy jsou zakázány. Ber na vědomí uzavřené cesty. 
 

7. Lezecká hala není hřistě 
Na děti musí být dohlíženo 
Hraní je v lezeckém a boulderovém prostoru zakázáno. 
 

8. Ozdoby, dlouhé vlasy  jako zdroj nebezpečí 
Hodinky, prstýnky a řetízky musí být odloženy 
Dlouhé vlasy svázány 
Sypané magnesium zůstane buď na zemi nebo bez karabiny v pytlíku na těle 
 

9. V zařízení je absolutní zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, lezení pod vlivem 
alkoholu je trestné 
V zařízení je zakázáno používání mobilních telefonů, hudby přes sluchátka a přítomnost 
domácích zvířat 

 

Pravidla lezení 

1. Domluv se s partnerem před každým startem 
Vzájemná kontrola vybavení 
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2. V karabinách, především v bodech přesměrování, může být zavěšeno jenom jedno lano. Toto 
platí také, když  je  v  bodě  přesměrování při ruce dvojitá karabina. 

3. Přesměrování musí proběhnout ve stanoveném bodě přesměrování na konci cesty a nesmí 
nastat v prostoru postupového jištění. Pokud jsou k dispozici při ruce dvě karabiny na 
přesměrování, jsou obě karabiny zaháknuty. 

4. Při lezení v „TOP ROPE“ (to znamená provaz je zavěšen výhradně v bodu přesměrování) nebo 
„Následování“ (to znamená provaz je veden skrz všechna postupová jištění a provaz je v bodě 
přesměrování zavěšen) je, pokud přesměrování nespočívá  z  přesměrování  dvou karabin, 
navíc k přesměrování alespoň další karabina nebo postupové jištění  vedle  nebo pod 
přesměrováním zavěšena na laně. 

5. V oblastech převisu se nesmí v „TOP ROPE“ lézt.  V oblastech převisu se může lézt pouze, 
když je provaz zavěšen ve všech postupových jištěních a v bodu přesměrování, když je 
karabina uzavřena a lezec je na konci provazu, který je zavěšen v postupových jištěních. 

6. Uzavíratelné karabiny musí být uzavřeny. 
 

Boulderové zařízení (bouldering - lezení bez navázání na lano)  

je povoleno zásadně ve speciálních určených  boulderových prostorech s doskokem na podložku.  
V ostatních prostorách při boulderovém lezení nesmí být překročena výška kroku 60 cm.  Je zakázáno 
lezení dvou lezců najednou. 

1. Mysli před používáním stěny na patřičné rozcvičení, chráníš si šlachy a svaly 
2. Nelezte vedle sebe nebo přes sebe, aby nedošlo ke kolizi 
3. Dej pozor, aby na tebe nikdo při odskoku nebo pádu nepadl 
4. Vol výšku lezení tak, abys mohl vždy jistě odskočit 
5. Ber ohled na děti a mladistvé¨ 

 
Další body pravidel používání lezecké a boulderové stěny viz v německé verzi pravidel  
Benutzungsordnung für die Kletter- und Boulderanlage der Sektion Selb des Deutschen Alpenvereins 
e.V. 
 
 
Selb, 29.06.2018 
za DAV, sekci Selb 
Bernd Hofmann 
1. předseda DAV, sekce Selb 
Thomasstraβe 34 
95028 Hof 
Tel.: 09281 1441162 


