
Kde ty skály jsou?
V Databázi skal na webu ČHS je téměř 15 tisíc skal (lezení 
povoleno na více než 90% z nich). 
www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr
Většina se nachází na některém z  chráněných území.  
Na skály se můžete podívat i prostřednictvím mobilní  
aplikace Skály ČR.

Povolení lezení?
Povolení lezení s orgány ochrany přírody a popř. s vlast-
níky pozemků vyjednává ČHS. V  současnosti existuje  
cca pět desítek platných povolení, z nichž některá pokrý-
vají velké lezecké oblasti – např. Český ráj, Jizerské hory, 
Adršpašsko-teplické skály. 

Povolení vydávaná orgány ochrany přírody obsahují pod-
mínky, za kterých lze na skalách lézt. Obvykle se jedná  
o různá časová či místní omezení (zákaz lezení v  době 
hnízdění), zásady chování v přírodě, podmínky provádění 
prvovýstupů a základní pravidla lezení. 

Jak je to s prvovýstupy?
Vytvářet nové cesty lze zcela volně jen na některých 
skalách. Ve většině skalních oblastí musí zájemce  
o prvovýstup nejprve požádat o souhlas, nebo musí 
prvovýstup alespoň dodatečně nahlásit. Prvovýstupy 
evidují a posuzují jednotlivé oblastní vrcholové komise 
ČHS, které zajišťují, je-li to nutné, souhlas orgánu ochrany 
přírody. V některých skalních oblastech, nebo na některé 
skály, jsou již prvovýstupy zcela zakázány. 

Prvovýstupce musí ctít pravidla pro dělání prvový-
stupů a musí umět správně osazovat fixní jištění  
a případně slaňovací zařízení. ČHS organizuje každo-
ročně několik školení zaměřených na osazování jištění, 
které je určeno správcům skal i prvovýstupcům. 

Správná technologie nestačí, proto ČHS centrálně na-
kupuje certifikovaný jistící materiál a nabízí jej prvo-
výstupcům za příznivé ceny. 

Kdo se o údržbu jištění stará?
Většina lezců existenci fixního jištění v  solidních vzdá-
lenostech automaticky předpokládá nebo vyžaduje  
a lezení „po vlastním“ se raději vyhne. Jen někteří se ale 
zajímají o to, kde se jištění vzalo, kdo se o ně stará… 

•  Vystrojení cest fixním jištěním mají „na svědomí“ prvo-
výstupci; v  některých novějších, sportovněji laděných 
oblastech, např. v bývalých lomech, to může být práce 
správce skal nebo obecně někoho, kdo se rozhodl vytvo-
řit novou lezeckou oblast. 

•  Velké množství kruhů, borháků je ve skalách něko-
lik desítek let, proto by měl být každý lezec obezřetný  
a použít jen to jištění, které se jeví jako bezpečné.

•  Údržbu, tj. kontrolu a případnou výměnu poškoze-
ného či jinak nefunkčního fixního jištění (i slaňáků  
a vrcholových knížek a krabic) zajišťuje 18 oblastních 
vrcholových komisí ČHS, ve kterých pracují zhruba dvě 
stovky správců skal. Správci provádí údržbu ve svém vol-
ném čase, zdarma nebo za symbolickou odměnu.

•  Kontrola a výměna jištění probíhá postupně – nelze na-
jednou zkontrolovat a opravit vše, co po sobě zanechaly 
celé generace lezců. O tom, které oblasti či skály budou 
přejištěny, rozhodují obvykle správci. Obecně platí, že 
přednost mají často navštěvované skály. 

•  Signálem pro potřebnou výměnu je např. uvolně-
ný, probroušený či jinak poškozený kruh či borhák,  
nebo poškozená skála („pavučinka“ na pískovci).  
Důvodem výměny může být i umístění postupové-
ho jištění či slaňovacího bodu, které již z  nějakého  
důvodu nevyhovuje.   

•  Nové jištění nelze většinou osadit do původních děr, 
např. kvůli poškození skály. Na pískovcových skalách, 
kde často nelze výměnu provést ze slanění, sedí správce 
ve starém kruhu či borháku a nový usazuje; poté pře-
sedne do nového jištění a vytluče to staré…

•  Usazení pískovcového kruhu obvykle trvá cca 30 – 45 
minut, ale odstranění starého kruhu je často mno-
hem náročnější. Pokud je nelze odřezat, je nutné je  
vytlouci palicí. 

Vyjednávání povolení  
lezení, prvovýstupy,  
osazování a údržba  
fixního jištění



•  Informace o poškozeném jištění, poškozené či popsané 
vrcholové knížce či jiné závadě je vhodné nahlásit pří-
slušné oblastní vrcholové komisi prostřednictvím data-
báze Skály ČR.

•  Kruhy, borháky a nýty poskytované ČHS jsou certifiko-
vané, splňují požadované normy, a jejich životnost je 
více než padesát let. Postupové fixní jištění má pevnost 
jistícího bodu 25 kN ve směru zatížení pádem a 15 kN 
v ose jistícího prostředku. Osazováním cest jistícími pro-
středky nejistého původu a vlastností, včetně těch „od 
kamaráda kováře“, ohrožuje bezpečnost lezců. 

•  Jistící prostředky jsou svým typem (kruh, borhák…), ma-
teriálem (např. nerez) a rozměry (délka a průměr dříku) 
přizpůsobeny konkrétním horninám. Oblastní vrcholová 
komise je oprávněna určit typ fixního jištění, který smí 
být používán, i s ohledem na místní tradici.

Co říká k fixnímu jištění  
Vladimír Těšitel, odborník na tuto  
problematiku?
„Na skalách tvořených tvrdými horninami jako je žula, 
rula, vápenec, čedič apod. se jako trvalé postupové 
jištění dříve používaly výhradně skoby zatloukané do 
spár, které tam zanechali prvovýstupci. Protože bylo 
možno tyto skoby použít jen tam, kde byla vhodná spára, 
začali je někteří lezci nahrazovat různými expanzními nýty.

Nyní se na těchto skalách většinou používají borháky 
z  nerezu lepené pomocí chemické malty do vrtaných  
a pečlivě vyčištěných děr. Rozměry borháků se řídí pev-
ností skály. V menší míře se používají expanzní kotvy, tj. 
zjednodušeně řečeno nýty, především tam, kde ochrana 
přírody požaduje uzavření lezeckých cest v určitém roč-
ním období, protože je možno odstranit oka (plakety) aniž 
by bylo nutno odstranit celé jištění. 

Na pískovcích se téměř od počátku používají kruhy 
osazované do děr, ručně vysekaných pomocí trubko-
vého sekáče zvaného „rourák“. Dříky kruhů se dříve 
upevňovaly hlavně plátkovým olovem, nebo usazovaly 
do betonu. Řada z nich stále perfektně drží a nepotřebuje 
výměnu; o důvěře v tuto techniku ostatně svědčí i fakt, že 
ji stále používají někteří prvovýstupci – „klasici“. Protože 
byly dříky dříve vyráběných kruhů většinou bez povrchové 
úpravy, docházelo následnou korozí dříku k jeho zvětšení 
a tím i k dalšímu upevnění ve skále, ovšem jen v případě 
pevného pískovce, jaký je např. v Adršpašských a Teplic-
kých skalách. V měkčích pískovcích, např. ve Skaláku, však 
koroze způsobila porušení pískovce a narušení nosnosti 
kruhu, s rizikem jeho dalšího uvolnění a vylomení. 

Nyní se používají kruhy a borháky vyrobené většinou z ne-
rezu (popř. železné, žárově zinkované pro oblasti s men-
šími nároky na životnost jištění), které se lepí, obdobně 
jako na nepískovcových skalách, chemickou maltou do 
vyvrtaných a pečlivě vyčištěných děr. 

Technika osazování i rozměry dříků jsou uzpůsobeny pev-
nosti pískovcových skal. Delší a robustnější kruhy a borhá-
ky nachází své uplatnění v měkkých pískovcích Dubských 
skal a ve Skaláku, na opačném pólu jsou relativně krátké  
a tenké borháky a kruhy pro pevné pískovce Adršpaš-
ských a Teplických skal apod., nebo pro Labák.

Podle prováděných zkoušek vykazují moderní jistící  
body pevnost, která výrazně převyšuje předepsané  
hodnoty. Bez ohledu na to je ale nutné pečlivě pro-
věřovat i pevnost skály v místě osazení, aby nedošlo 
k  vylomení bezvadného jištění z  narušené horniny. 
To se provádí pečlivou prohlídkou místa, určeného 
k umístění jištění, a poklepem na skálu, které odhalí 
případné poruchy v celistvosti horniny.“

ČHS se snaží, aby bylo fixní jištění i slaňáky na  
skalách v  ČR v  pořádku, a vynakládá na to značné  
finanční prostředky, jejichž zdrojem jsou členské  
příspěvky. Čtyři stovky za rok je docela slušná cena  
za to, že můžete lézt po skalách, a že se při lezení  
můžete cítit relativně bezpečně. 

Přidejte se k nám.

Český horolezecký svaz  
udržuje jištění ve skalách.


