
Zápis
z rozšířené porady CVK k návrhu pravidel lezení, která se konala 24.6.2006 na Suškách

Přítomni: 
Karel Berndt (OVK Praha a Střední Čechy), Jiří Žižka  (OVK Západní Čechy), Stanislav Šilhán (VV + 
OVK Jizerské a Lužické hory), Petr Kočka (Správa NP České Švýcarsko), Vladislav Nehasil (OVK 
Labské pískovce), Vladimír Těšitel (BK), Tomáš Kublák (BK), Tomáš Frank (BK), Jiří Babača (OVK 
S. Morava), Alena Čepelková (předsedkyně+ VV), Jaroslav Juda (OVK Vysočina), J. Rosol (CVK).

Omluveni členové CVK:
J. Miroslav, M. Dědek, R. Mikuláš, P. Weisser, S. Emingr, V. Janko (zastupoval S. Šilhán)

Program a závěry z porady:

1) Poradu zahájil předseda CVK J. Rosol a seznámil přítomné s programem. V úvodu bylo 
odsouhlaseno, že  na této rozšířené poradě CVK mají všichni přítomni při hlasování jeden  platný 
hlas.

2) Alena Čepelková sdělila přítomným proč VV požaduje zpracování nových pravidel. Hlavní 
důvody jsou, že došlo k velkém rozvoji lezeckého sportu a stará pravidla neodpovídají novým 
trendům. Neodpovídají novým podmínkám ochrany přírody. Mimo to jsou nepřehledná a ne vždy 
zcela jasně formulována. Pravidla pro nepískovcové skály jsou v podstatě opsána z pískovcových, 
atd. 

3) Byla diskutována koncepce a možné podoby pravidle. Hlasováním bylo odsouhlaseno, že budou 
rozdělená pravidla na dvě základní - pro nepískovcové a pískovcové skály, dále budou samostatná 
pravidla pro Jizerské hory (hlavně tradice) a pro Moravské pískovce (geologické, ochrana 
přírody).

4) Byly odsouhlaseny následující názvy:
Pravidla lezení pro pískovcové skalní oblasti (nevztahují se na pískovcové oblasti a lomy na 
Moravě)
Pravidla lezení pro nepískovcové skalní oblasti (neplatí pro Jizerské hory).

5) Preambule – zůstane z návrhu nepískovcových pravidel. A. Čepelková zašle nový návrh.
6) Formální podoba – bude použito neparagrafované znění.
7) Úvodní ustanovení – bude shodné pro všechny pravidla.
8) Závaznost pravidel – bylo domluveno, že bude použita formulace „Tato pravidla se vztahují na 

nepískovcové lezecké objekty na území ČR, vyjma Jizerských hor.“ a odpovídajícím způsobem i 
pro pískovcové skály.

9) Jednotlivé kapitoly pravidel budou: Preambule, Úvod, Ochrana přírody, Fixní jištění, Pravidla 
sportovního lezení, Prvovýstupy, Stupnice obtížnosti a lezecké styly, Závěrečná ustanovení a 
v přílohách Definice, Lezecké značení. T. Frank navrhuje přehození Prvovýstupů a Pravidel 
sportovního lezení.

10) Magnesium a jiné podpůrné prostředky na pískovci – vyjádřili se všichni přítomni, většina proti. 
Návrhy pro povolení byly od určitého stupně obtížnosti a to v těch oblastech, kde to nezakazuje 
ochrana přírody..

11) Název „Pravidla sportovního lezení“ pro pískovce byl schválen. Pro nepískovcové skály byly 
ponechány otevřené dvě varianty – Pravidla sportovního lezení a Sportovně – lezecký kodex, 
který prosazoval J. Babača.  

12) Dále byly doslovně přečtena a doplněna oboje pravidla. Čistopis pro pískovce zpracuje J. Rosol, 
pro nepískovce J. Babača. U nepískovců je třeba dopracovat vlastní pravidla lezení – zajistí J. 
Rosol. 

13) Bylo konstatováno, že vzhledem k nedostatku času se nepodařilo dopracovat všechny detaily a že 
je proto třeba ještě na tomto návrhu pracovat. Další upřesnění proběhnou korespondenční formou 
a toto bude koordinovat J. Rosol.

Zapsal: V. Nehasil a J. Rosol


