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Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky
lánek 1
Úvod

(1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen „Pravidla“) se vztahují na
horolezeckou innost provozovanou na lezeckých objektech na území eské republiky
s výjimkou pískovcových skalních oblastí v echách, které vzhledem k odlišnému
historickému vývoji mají samostatná pravidla lezení.

(2) Lezci jsou povinni informovat se o p ípadných omezeních platných pro danou skalní
oblast i lezecký objekt, a ídit se jimi. Zárove  jsou všichni povinni ídit se obecn
závaznými p edpisy.

(3) P íslušné oblastní vrcholové komise (dále "OVK") mohou zp ísnit Pravidla a o tomto
zp ísn ní musí neprodlen  informovat Centrální vrcholovou komisi, která zajistí dostupnost

chto informací pro leny HS.

(4) Lezení na lezecké objekty je inností provozovanou na vlastní nebezpe í.

lánek 2
Ochrana p írody

Lezci jsou povinni:
a) chovat se na lezeckých objektech a v jejich okolí tak, aby nedocházelo k poškozování

írody, dbát na istotu a po ádek

b) ve zvlášt  chrán ných územích (dále "ZCHÚ") s vymezenými lezeckými lokalitami
využívat k lezení pouze tyto lokality a p ístupové a sestupové trasy, jsou-li ur eny

c) ídit se zna ením umíst ným majiteli pozemk , orgány ochrany p írody, správci lesa
a dalšími oprávn nými subjekty v místech t mito zna eními ozna ených.

Lezc m je zakázáno:
a) jakkoliv m nit povrch skal za ú elem úpravy a vytvá ení chyt  a stup ;

b) používat p i lezení po skále zimní horolezeckou výzbroj (stoupací ledovcová železa,
cepíny, zimní kladiva apod.); výjimku m že ud lit OVK (nap . pro bývalé lomy
a nep írodní terény);

c) p i manipulaci s lanem (nap . p i lezení "na rybu") poškozovat t ením povrch skal;

d) p idávat skalní skoby do již hotových cest vyjma míst povolených p íslušnou OVK.

lánek 3
Fixní jišt ní

(1) Fixní jišt ní a sla ovací body zanechané ve skále musí odpovídat p íslušným normám
SN (EN) a požadavk m Bezpe nostní komise HS pro danou oblast a daný typ skály.

(2) Za zp sob osazení a volbu použitého fixního jišt ní a sla ovacího bodu odpovídá ten,
kdo jej osadil.

(3) Každý lezec je povinen, v rámci svých znalostí a možností, posoudit p ed použitím stav
fixního jišt ní. Fixní jišt ní použije jen v p ípad , že se jeví jako bezpe né, a p i jeho použití
je povinen dodržet dostupné metodické zásady.
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(4) Údržbu fixního jišt ní a sla ovacích bod  zajiš uje OVK prost ednictvím správc  skal.

(5) Lezci jsou povinni chovat se k fixním jišt ním a sla ovacím bod m šetrn ; zejména p i
lezení s horním jišt ním (TR) používat v posledním jišt ní (vratném bodu) karabiny a po
ukon ení lezení slanit.

(6) Lezci jsou povinni informovat p íslušného správce skal nebo p íslušnou OVK, zjistí-li
anebo mají-li podez ení, že fixní jišt ní i sla ovací bod nebo jejich osazení je vadné. Stejn
postupuje lezec p i zjišt ní poškození nebo nebezpe í poškození d ležitého p írodního
jišt ní.

(6) Po schválení cesty p íslušnou OVK není dovoleno fixní jišt ní p idávat, p emís ovat, nebo
ubírat, vyjma provád ní údržby. O výjimkách rozhoduje OVK.

(7) Fixní jišt ní a sla ovací body jsou ur eny pro b žnou horolezeckou innost. Použití pro
jiný ú el, nap . p elan ní, m že zp sobit jejich poškození a je zakázáno. Výjimky m že
povolit p íslušná OVK.

lánek 4
Nové lezecké cesty

(1) Cesta nebo varianta cesty vzniká dokon ením prvovýstupu nebo prvop elezu.

(2) Jsou zakázány projekty, nové lezecké cesty a varianty cest, které by svým fixním jišt ním
zm nily obtížnosti nebo charakter sousedních cest a variant.

(3) P i tvorb  cest a variant je t eba osazovat fixní jišt ní v p im ené mí e s p ihlédnutím
k možnostem p írodního jišt ní, charakteru cesty a bezpe nosti.

(4) Po dokon ení nové lezecké cesty i varianty jsou auto i povinni navrhnout název
a klasifikaci a do 30 dn  zaslat OVK kompletní informace (skalní oblast, návrh názvu,
klasifikaci, jména autor , kontaktní adresu, datum zahájení a dokon ení, zp sob osazení
a typ zanechaných fixních jišt ní, použité vyjímatelné jišt ní a nákres, v etn  zakreslení
okolních cest).

(5) Zahájení projekt  je nutné nahlásit p íslušné OVK do t iceti dn  od jejich zapo etí,
nestanoví-li p íslušná OVK jinak.

(6) Nárok na dokon ení cesty i varianty trvá jeden rok od zahájení, nestanoví-li p íslušná
OVK jinak, a je ozna en smy kou s dlouhými volnými konci v prvním jišt ní. Další družstvo

že cestu nebo variantu dokon it v ochranné lh  jednoho roku pouze se souhlasem
autor  projektu, nebo po uplynutí jednoho roku.

(7) Prvovýstupci mohou p i prvovýstupu použít také do asné jišt ní, které však musí být bez
prodlení, ješt  p ed zasláním informací o prvovýstupu, vym nit za fixní jišt ní. Tato vým na
však musí prob hnout nejpozd ji do t iceti dn  od dokon ení prvovýstupu.

(8) V p ípad  nedodržení ustanovení Pravidel má OVK právo rozhodnout o zrušení cesty,
varianty nebo projektu. Je-li známa kontaktní adresa alespo  jednoho z autor , musí je do
trnácti dn  od rozhodnutí písemn  informovat, a požadovat po nich (zpravidla do šesti

síc ) odstran ní fixních jišt ní, a to bez náhrady.

(9) V p ípad  zrušení cesty nebo varianty OVK mohou auto i do trnácti dn  od obdržení
písemného vyrozum ní podat odvolání k CVK, která rozhodne do šesti m síc . Po dobu
ešení sporu budou fixní jišt ní ponechána.

(10) OVK má právo uzav ít oblast i její ást pro vytvá ení dalších cest a variant.
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lánek 5
Dohled nad dodržování Pravidel

(1) Dohled nad dodržování t chto pravidel p ísluší všem lezc m, kte í jsou povinni upozornit
na jejich porušování místní OVK, p ípadn  správce skal.

lánek 6
Platnost Pravidel

(1) Pravidla byla schválena výkonným výborem HS dne 11. dubna 2007.

(2) Pravidla nabývají ú innosti dne 1. kv tna 2007. Tímto dnem pozbývají platnosti "Pravidla
lezení v nepískovcových oblastech" ú inná od ledna 1999.
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íloha . 1
Definice základních pojm  k Pravidl m

Pro ú ely Pravidel lezení ve skalních oblastech eské republiky se vymezují n které
základní pojmy takto:

a) cesta je linie výstupu, která už byla p elezena prvovýstupcem a jež je od nástupu
k vrcholu zcela samostatná anebo nejmén  z 1/2 celkové délky

b) Centrální vrcholová komise HS (CVK) je orgán HS, který eší záležitosti spojené
s provozováním horolezectví na skalách eské republiky, které p esahují rámec
jednotlivých OVK ( ídí se Statutem CVK a OVK)

c) eský horolezecký svaz HS) je ob anské sdružení sdružující p íznivce
horolezeckých aktivit

d) do asné jišt ní je kovový zajiš ovací prost edek (nej ast ji skoba i plomba apod.)
do asn  osazený ve skále, jehož ú elem je redukovat délku pádu prvovýstupce
a umožnit jeho zajišt ní v cest ;

e) jišt ní fixní je kovový zajiš ovací prost edek (kruh, nýt, borhák, skoba) trvale osazený ve
skále, jehož ú elem je redukovat délku pádu prvolezce a umožnit zajišt ní lezce v cest

f) jišt ní vyjímatelné jsou zejména textilní smy ky a dále nejr zn jší typy vklín ,
výst edníkových mechanism  apod.;

g) lezec je osoba provozující horolezeckou innost na lezeckých objektech nebo osoba
mající takovýto zám r;

h) lezecký objekt je skalní útvar jako v ž, masív, lom, velký kámen nebo ledový útvar, který
je p edm tem lezeckého zájmu

i) orgány ochrany p írody jsou správní orgány uvedené v § 75 Zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis

j) oblastní vrcholová komise (OVK) je subkomisí CVK s p sobností pro p íslušné skalní
oblasti eské republiky ( ídí se Statutem CVK a OVK)

k) projekt je linie výstupu se zdola osazeným fixním jišt ním, která ješt  nebyla p elezena,
nebo linie s fixním jišt ním osazeným ze slan ní, jež nebyla p elezena sportovním
lezeckým stylem;

l) prvop elez je první p elezení projektu sportovním lezeckým stylem OS nebo OSF nebo
RP nebo PP;

m) prvovýstup je první p elezení výstupové linie lezeckým družstvem bez p edchozího
osazení zajiš ovacích prost edk  shora; vyjímatelné zajiš ovací prost edky i fixní jišt ní
musí být instalovány z pozice prvolezce

n) sla ovací bod (nej ast ji borhák, kruh nebo et z), jenž slouží ke sla ování

o) technické lezení je zp sob lezení, p i n mž se jednotlivé úseky cesty p elézají pomocí
technických pom cek (fixní jišt ní, smy ky, žeb ky apod.), jakož i pomocí tahu lana;

p) varianta cesty je výstupová linie, p elezená pozd ji než cesta, se kterou je spojená;
délka varianty cesty je menší než ½ délky cesty, s níž je spojená.
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íloha . 2
Horolezecké zna ky

ístupové horolezecké cesty jsou zpravidla vyzna eny na skalách jen malými max. 7 cm velkými
šipkami.

Sm r povolené trasy horolezecké innosti.

Vymezení povolené trasy.

Horolezecká innost povolena v obou sm rech od pruhem
vyzna ené linie.

Zákaz horolezecké innosti.

Vymezení zákazu horolezecké innosti.

asové omezení zákazu horolezecké innosti.


