
Upřesnění Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách (dále 

Pravidla) pro Hruboskalsko a evidence žádostí o prvovýstup na Hruboskalsku 

(platí od 12.7.2021) 

Článek 3 

Fixní jištění 

1) Výměnu fix. jištění, slaňovacích zařízení, vrcholových knížek a krabic mohou provádět 

pouze správci skal nebo lidé jimi určení. Všichni, kteří budou osazovat fix. jištění, musí 

projít školením osazování a výměny jištění správců skal a provýstupců pořádané ČHS. 

2) Pro použití na Hruboskalsku musí být fix. jištění z produkce ČHS, tj. pískovcové kruhy 

nebo pískovcové borháky průměru 22 mm s délkou nejméně 250 mm a lepené vhodnou 

chemickou kotvou šedé nebo hnědé barvy. Výjimkou je dokončení starých projektů, kde 

jsou tolerovány i temované kruhy. 

Článek 5 

Prvovýstupy 

5.1 Právo na prvovýstupy 

1) U každého plánovaného prvovýstupu je třeba předem požádat o souhlas. Žádá se 

výhradně formou vyplnění formuláře a zaslání na email: 

prvovýstupy.hruboskalsko@seznam.cz. Formulář na požádání zašleme, později bude ke 

stažení na webu: www.hruboskalsko.cz. U každé žádosti na lezecký objekt, který nemá 

v databázi ČHS gps souřadnice je třeba tyto souřadnice do žádosti zapsat. 

Každá žádost o prvovýstup je schvalována OVK Hruboskalsko, ve vybraných sektorech se 

vyžaduje i následný souhlas CHKO Český ráj, který zajistí OVK prostřednictvím ČHS. 

Každá fyzická osoba může mít podaných pouze 5 aktuálních žádostí současně. Další 

žádosti může podávat až v okamžiku, kdy některý svůj projekt dokončí a podá Protokol o 

prvovýstupu nebo se některého svého schváleného projektu vzdá. 

Zahájit lze pouze řádně schválený prvovýstup. 

2) Schválená žádost má blokační charakter na 2 roky od schválení žádosti, poté smí ve 

výstupu pokračovat každý lezec (z projektu se stává „Volný směr“). 
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Jestliže žadatel není schopen z nějakého důvodu schválenou žádost o prvovýstup 

realizovat, může se ji vzdát. Tento projekt je pak označen jako „Volný směr“ (ve výstupu 

může pokračovat každý lezec) a žadateli se již nepočítá do limitu 5 schválených projektů. 

5.5 Hlášení dokončených prvovýstupů 

1) Po ukončení výstupu žadatel podá do 4 týdnů Protokol o prvovýstupu prostřednictvím 

emailu: prvovystupy.hruboskalsko@seznam.cz a výstup zapíše do databáze ČHS. Protokol 

je ke stažení na webu: www.hruboskalsko.cz nebo ho na požádání zašleme. 

Všechny rozpracované projekty před 1. 4. 2021 musí být dokončeny do 31. 10. 2022. 

Jestliže do té doby nebudou dokončeny, získávají status volných projektů. 

Tímto upřesněním pravidel se ruší veškerá předešlá upřesnění. 
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