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Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory

§ 1
Úvodní ást

Preambule
Poslední závazná pravidla platila od 1. ledna 1977. Od té doby se posunul vývoj zajiš ovacích
prost edk  a náhled na etiku lezení zna  kup edu. Vzhledem ke zm  statutu chrán ného
území Jizerské hory je pro provozování horolezectví v Jizerských horách nutná výjimka ze zákona
.114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny. Následující pravidla jsou sou ástí podkladových

materiál  ke zmín né výjimce.

§ 1
Úvodní ást

1. Tato pravidla se vztahují na všechny v že a okrajové skály v oblasti Jizerské hory.

2. Horolezec p i lezení p ekonává obtíže cesty a gravitaci pouze vlastní silou a k výstupu používá
pouze p írodní stupy a chyty.Um lých pom cek používá pouze k zajiš ování. Stav ní je p i
dodržení dále uvedených podmínek považováno za uznaný zp sob lezecké techniky.

3. V že jsou skalní útvary, jejichž vrchol je dosažitelný pouze horolezeckým zp sobem (lezení,
eskok nebo p epad). Okrajové skály jsou úseky skal p ístupné nejmén  z jedné strany

nelezeckým zp sobem.

4. Jestliže linie výstupu je od nástupu k vrcholu samostatná úpln  nebo nejmén  2/3 celkové délky,
nazývá se cesta. Ostatní výstupové linie se nazývají varianty.

§ 2
Základní ustanovení

1. Horolezec je povinen užívat k p ístupu ke skalám turistické cesty nebo cesty vyzna ené se
souhlasem orgánu ochrany p írody. V p ípad , že cesty nejsou vyzna eny (lezecké objekty jsou
mimo území národní p írodní rezervace), je povinen volit p ístup tak, aby nedocházelo
k poškozování povrchu p dy a její následné erozi.

2. P i výstupu a sestupu je povinností horolezce postupovat tak, aby poškození povrchu skály bylo
omezeno na nejmenší možnou míru.

3. Je zakázáno jakkoliv m nit povrch skal (úpravy a vytvá ení chyt  a pod.) a používat magnézium
nebo jiné chemické prost edky. Lézt ve stoupacích železech v zimních podmínkách je zakázáno
s výjimkou ledopád  v oblastech vymezených orgánem ochrany p írody.

4. Horolezec ve vlastním zájmu dbá p i výstupu o bezpe nost a dodržuje zásady jišt ní.

5. Horolezec je povinen chovat se tak, aby nebylo zne is ováno p írodní prost edí odpadky a p i
výstupu nebylo rušeno hnízdící ptactvo. Pokud zjistí v trase výstupu nebo v její blízkosti hnízd ní,
je povinen p erušit výstup a oznámit hnízd ní orgánu ochrany p írody.

§ 3
Zajiš ovací prost edky

1. P i lezení smí horolezec používat povolené zajiš ovací prost edky: lano, jisticí kruhy nebo
schválené obdobné trvalé prost edky (dále jen trvalé jisticí prost edky), smy ky a r zné druhy
vklín nc . Zajiš ovací prost edky musí být používány takovým zp sobem, aby nepoškozovaly
skálu.

2. Lano je ur eno jen k jišt ní. Jiné použití lana mimo podmínky uvedené v § 4 odst.3. je
nesportovní. P i lezení, jišt ní a manipulaci s lanem je nutno dbát, aby lano nepoškozovalo povrch
skály. Tomuto požadavku se musí pod ídit zp sob vedení výstupu a dobírání ostatních len
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družstva. Za nesportovní se považuje výstup se zajišt ním shora (nap . stylem TR) a nahazování
lana na p írodní útvary a kruhy pro lezce jinak nedosažitelné.

3. Trvalé jisticí prost edky jsou ur eny výlu  k jišt ní, p ípadn  ke sla ování p i p erušení
výstupu. Jejich použití k snadn jšímu p ekonání obtíží cesty je nesportovní.

4. P i výstupu lze používat smy ek pouze k jišt ní s využitím p irozených možností na povrchu
skály (spára, hrot, hodiny, a pod.). Odpo ívání ve smy kách snižuje sportovní hodnotu výstupu.

5. Používání vklín nc  a obdobných mechanických jisticích prost edk  (dále jen vklín nc )
k odpo ívání nebo k postupu snižuje sportovní hodnotu a p i prvovýstupu je zakázáno.

6. Není p ípustné zakládání jisticích prost edk  jinak než b hem výstupu (nap . ze slan ní nebo
s horním jišt ním).

§ 4
Stav ní

1. Stav ní vlastní silou je uznaný zp sob lezecké techniky. Je však dovoleno jen tam, kde je užil
prvovýstupce.

2. Stav jící horolezec smí být s jisticím prost edkem spojen pouze voln  visícím sebezajišt ním.
Výjimka z tohoto pravidla platí pro staré cesty vylezené p ed ú inností t chto pravidel.

3. Další na lan  má právo p elézt úsek, který prvolezec p ekonal stav ním, pomocí lana.

4. Stav ní musí být uvedeno v popise cesty.

§ 5
Umíst ní a osazování trvalých jisticích prost edk

1. Provedení a materiál trvalých jisticích prost edk  a sla ovacích kruh  musí být schválen
bezpe nostní komisí HS (schválená provedení v p íloze).

2. Za osazení trvalého jisticího prost edku a z toho vyplývající spolehlivost tohoto jišt ní zodpovídá
lezec, který trvalý jisticí prost edek osadil.

3. Trvalé jisticí prost edky se p i prvovýstupu osazují podle zásad uvedených v § 6.

4. Osazený trvalý jisticí prost edek nesmí sloužit k p ekonání kritického úseku cesty.

5. Zjistí-li lezec, že trvalý jisticí prost edek nebo jeho osazení je vadné, je povinen v zájmu
bezpe nosti informovat správce oblasti (adresa ve vrcholové knížce) nebo lena regionální
vrcholové komise s p sobností pro Jizerské hory (dále jen VK). Adresy len  VK jsou k dispozici u

edsed  oddíl  oblasti Jizerské hory. Stejn  postupuje lezec p i zjišt ní poškození d ležitého
írodního jišt ní.

6. Po schválení prvovýstupu není dovoleno trvalé jisticí prost edky p idávat, p emís ovat nebo
ubírat. V rámci údržby lze trvalé jisticí prost edky p emís ovat za podmínky § 5 odst.8. Dále je
možná výjimka na základ  rozhodnutí VK z d vodu bezpe nosti, neexistence nebo poškození

vodního d ležitého p írodního jisticího útvaru a po dohod  prvovýstupce s VK.

7. Údržbu trvalých zajiš ovacích prost edk , jejichž závady se projevují nap . v d sledku
pov trnostních podmínek, erozních proces  nebo vlivem pád  do t chto prost edk , zajiš uje VK
jako odborný orgán HS.

8. Trvalý jisticí prost edek, který nahrazuje poškozené jišt ní nebo p írodní jisticí útvar, musí být
umíst n v bezpe né vzdálenosti od nahrazovaného jisticího bodu tak, aby se pokud možno
nezm nila obtížnost nebo charakter cesty.

9. Sla ovací kruhy musí být umíst ny tak, aby se lano p i slan ní dotýkalo skály jen v nezbytné
mí e. P ístup ke sla ovacímu kruhu musí být bezpe ný a snadný a sla ovací kruh musí pokud
možno umožnit bezpe ný dolez všech cest vedoucích na v ž. Tam, kde to není možné, se
doporu uje osadit dobírací d ík.



3

§ 6
Prvovýstupy

1. Prvovýstupy mohou být provád ny pouze zdola.

2. P ed prvovýstupem není p ípustné prostupovat skálu zp sobem odporujícím t mto pravidl m
nebo se zajišt ním shora nebo zám rn  sla ovat do míst plánovaného prvovýstupu.

3. Vzdálenost nové cesty i varianty od sousední cesty nebo varianty musí být nejmén  2 m.
Výjimka je možná jen tam, kde není možný p echod z jedné cesty do druhé a tam, kde se cesty

ižují.

4. Prvovýstupce je oprávn n k zajišt ní cesty osadit trvalé jisticí prost edky, p emž jejich po et
musí být omezen na nejnutn jší p ípady, kdy nelze jistit pomocí p írodních útvar .

5. Prvovýstupce je povinen osadit trvalý jisticí prost edek na nutných dobíracích stanovištích nebo
v místech, v jejichž blízkosti je nezbytné stav ní, jestliže chybí možnost zajišt ní pomocí p írodních
útvar .

6. Vzdálenost mezi trvalými jisticími prost edky nesmí být menší než 3 m. Výjimku schvaluje VK.

7. P i prvovýstupu se trvalý jisticí prost edek osazuje z pozice istého lezení, p ípadn  lze osazení
provést ze zav šení v um lé pom cce (smy ka,vklín nec a pod.). Trvalý jisticí prost edek je nutno
osadit tak, aby zav šení lana bylo co nejlépe dostupné a to i pro lezce menších postav. Je
zakázáno osazovat jišt ní jinak než p i výstupu ze zdola.

8. P i prvovýstupu variantou musí být prostoupeny i ostatní spole né ásti p vodní cesty.

9. Prvovýstupce navrhuje vrcholové komisi název a stupe  obtížnosti prvovýstupu.

10. Prvovýstupce je povinen oznámit sv j prvovýstup do 3 m síc  po jeho dokon ení správci
oblasti nebo lenu VK. Oznámení se p edkládá na formulá i „Protokol o prvovýstupu“ (p íloha),
který lze obdržet na vyžádání od správce oblasti nebo od lena VK. Protokol musí být podepsaný
alespo  jedním prvovýstupcem.

11. Nedokon í-li lezec z jakýchkoliv d vod  prvovýstup, z stává mu právo na jeho dokon ení
v p ípad  ozna ení nedokon eného prvovýstupu zav šením smy ky do trvalého jisticího pro-
st edku rozd lané cesty. P i dalších pokusech musí lezec dosáhnout místa p erušení bez porušení
pravidel.

12. I p i spln ní ozna ení dle § 6 odst.11 nárok na dokon ení cesty zanikne uplynutím dvou let od
data zahájení pokusu o prvovýstup nebo p ed uplynutím dvou let za podmínky souhlasu
prvovýstupce s dokon ením cesty jiným družstvem.

13. P i spln ní podmínky dle § 6 odst.11 a nevy erpání lh ty dvou let od data zahájení pokusu
o prvovýstup z stává právo na dokon ení výstupu prvovýstupc m i p i dokon ení cesty jiným
družstvem. Nov  zasazené kruhy m že oprávn ný prvovýstupce použít.

14. Jestliže u nedokon ené cesty zanikne nárok na dokon ení výstupu a bude prostoupena další
ást cesty, pak družstvo které tuto další ást prostoupilo a splní vyzna ení nedokon eného

prvovýstupu dle § 6 odst.11, získává právo na dokon ení prvovýstupu b hem jednoho roku od
zahájení svého pokusu.

15. VK vydává rozhodnutí, zda schvaluje nebo zrušuje prvovýstup nebo jeho autorství a zve ej uje
výsledky ízení o prvovýstupech zasíláním zápisu na oddíly Jizersko - lužické oblasti. P i zrušení
prvovýstupu rozhoduje rovn ž o použití nebo odstran ní již osazeného jišt ní. VK schvaluje
stupe  obtížnosti výstupu. Negativní rozhodnutí o prvovýstupu sd luje písemn  alespo  jednomu
z prvovýstupc  a to tehdy, je-li známa adresa z protokolu o prvovýstupu.

16. Proti negativnímu rozhodnutí VK m že prvovýstupce do t í m síc  od obdržení písemného
vyrozum ní podat odvolání k VK HS prost ednictvím VK.

17. VK registruje protokoly o prvovýstupu a archivuje u jednotlivých správc  oblasti.

18. VK má právo uzav ít v ž pro další prvovýstupy. VK má rovn ž právo vyhradit si p edchozí
schvalování plánovaných prvovýstup , p emž toto omezení musí být zve ejn no.
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§ 7
Dohled nad dodržováním pravidel

1. Dohled nad dodržováním t chto pravidel p ísluší správc m oblasti, len m VK a len m VK
HS. Lezec je povinen prokázat se oprávn ným kontrolním orgán m platným lenským pr kazem.

2. Mimo všeobecného dohledu dle § 7 odst.1. je každý len HS povinen upozornit jiné lezce jak
na porušování t chto pravidel, tak i na porušování ochrany p írody a nedodržování istoty
a po ádku ve skalách.

3. VK spolupracuje p i své innosti s p íslušným orgánem ochrany p írody.

§ 8
Platnost pravidel

1. Tato pravidla lezení se vztahují na všechny v že a okrajové skály v oblasti Jizerských hor a jsou
závazná pro leny HS, pro horolezce organizované v U.I.A.A. a pro ne leny HS, kte í provád jí
výcvik pod vedením instruktora horolezectví.

2. Tato pravidla se p im en  vztahují i na údržbu vrcholového a st nového za ízení.

3. Pravidla nabývají ú innosti dne 1. ledna 1999 a tímto dnem se ruší Pravidla sportovního lezení
v oblasti CHKO Jizerské hory ze dne 1. ledna 1977.

Schváleno VV HS dne 5. prosince 1998


