
ČHS a SHS JAMES – setkání a školení správců skal 
 
24. – 26. května 2019, Český ráj 
 
Účastníci setkání: 
ČHS: Karel Berndt, Jiří Hušek, Petr Jandík, Vladimír Těšitel, Božena Valentová 
SHS JAMES: Vlado Linek, Lubo Kuderjavý, Branislav Kadík, Juraj Tindira, Ján Zemanovič, Peter 
Čech, Rado Staruch. 
Samotného školení se dále zúčastnilo 23 správců skal a prvovýstupců převážně z oblastí 
Českého ráje a dva prvovýstupci z Německa. 
 
Program:  

 pátek 24.5. večer – setkání zástupců ČHS a SHS JAMES – diskuse a předávání zkušeností 
z oblasti správy a údržby skal a jednání s orgány ochrany přírody 

 sobota – školení správců skal a prvovýstupců 

 sobota odpoledne a neděle dopoledne – volný program 
 
Páteční setkání bylo věnováno diskuse a předávání zkušeností z oblasti správy a údržby skal a 
jednání s orgány ochrany přírody: 

 P. Jandík – představení databáze Skály ČR a mobilní aplikace Skály ČR. 

 V. Těšitel – informace a příklady týkající se osazování fixního jištění a jeho testování, 
informace o testování karabin apod. včetně příkladů z praxe. 

 J. Hušek + V. Linek – srovnání situace v ČR a SR pokud jde o systém údržby skal a správců 
a jednání s orgány ochrany přírody. 

 K. Berndt, B. Valentová – průběžně doplňující informace z oblasti údržby skal, resp. 
jednání s orgány ochrany přírody. 

 
V sobotu se uskutečnilo v lomu Pánvička v Klokočských skalách standardní školení správců 
skal a prvovýstupů zaměřené metodiku osazování fixního jištění a testování pevnosti 
osazeného jištění. Školení se uskutečnilo ve spolupráci s Oblastní vrcholovou komisí Jizerské 
a Lužické hory, a zúčastnilo se jej kromě výše uvedených zástupců SHS JAMES 23 správců a 
prvovýstupců většinou z oblasti Českého ráje a dva prvovýstupci z Německa. Školení vedl 
předseda Centrální vrcholové komise Karel Berndt (výklad) a Vladimír Těšitel (výklad, 
praktické ukázky, testy). Při školení byl podán výklad a předvedeny praktické ukázky správné 
technologie a postupu při lepení fixního jištění chemickou maltou. Následně byly provedeny 
testy pevnosti:  

 Osazen byl borhák pr. 22mm a borhák pr. 12mm.  Ve spolupráci s Petrem Slaninou byl 
dále osazen borhák pr. 12mm do mokrého otvoru (vyvrtaná díra byla opakovaně zalita 
vodou, která byla před zalepením vyfouknuta). K lepení byla použita vinylesterová malta 
FIS VL 410 C Fischer. 

o Pevnostní zkoušky prokázaly pevnost osazení, překračující požadovanou pevnost, 
tj. 2500kg ve směru skály a 1500kg v ose kotvícího prvku. 

 Dále byl osazen borhák  Siginrock E02, 10 x 80mm do žulové kostky. Použita byla nově 
testovaná malta TAF-FIX, V-PRO 410. 

o Pevnostní zkouška tahem v ose borháku prokázala pevnost 4 100kg. 
Použité zkušební zařízení: Hydraulická trhačka. Dosažená síla byla měřena digitálním 
tlakoměrem oleje a přepočtem 1MPA = 80kg.  


