Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v

echách

Preambule
Horolezci ctí krásy a hodnoty p írodou vytvo ených skalních útvar a jedine ných skalních
st na území eské republiky i kdekoli jinde na sv . Váží si horolezeckého díla
vytvo eného svými p edch dci a ctí jeho tradici. Každý lezec proto p ispívá dodržováním
chto pravidel k zachování tohoto p írodního bohatství v nepoškozeném stavu i pro další
generace. Zavazuje se, že bude p elézat cesty i tvo it nové citliv a pouze v souladu s nimi.
lánek 1
Úvod
(1) Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách (dále jen „Pravidla“) se
vztahují na pískovcové lezecké objekty na území eské republiky s výjimkou pískovcových
lezeckých objekt na Morav .
(2) Lezci jsou povinni informovat se o p ípadných omezeních platných pro danou skalní
oblast i lezecký objekt a ídit se jimi. Zárove jsou všichni povinni ídit se obecn
závaznými p edpisy.
(3) Oblastní vrcholové komise (dále jen "OVK") mohou zp esnit tato Pravidla tam, kde je to
výslovn uvedeno.
(4) OVK mohou zp ísnit Pravidla v l. 2, l. 4.2 odst. 3, l. 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4 odst. 1 až 4.
(5) Lezení na lezecké objekty je inností provozovanou na vlastní nebezpe í.
lánek 2
Ochrana p írody
Lezci jsou povinni:
a) chovat se na lezeckých objektech a v jejich okolí tak, aby nedocházelo k poškozování
írody, dbát na istotu a po ádek
b) ve zvlášt chrán ných územích (dále jen "ZCHÚ") s vymezenými lezeckými lokalitami
využívat k lezení pouze tyto lokality a p ístupové a sestupové trasy, jsou-li ur eny
c)

ídit se zna ením umíst ným majiteli pozemk , orgány ochrany p írody, správci lesa
a dalšími oprávn nými subjekty v místech t mito zna eními ozna ených.

Lezc m je zakázáno:
a) jakkoliv m nit povrch skal za ú elem úpravy a vytvá ení chyt a stup ; výjimku m že
ud lit OVK nap . pro bývalé lomy a nep írodní terény; v p ípad ZCHÚ se tak m že stát
výhradn na základ písemného souhlasu p íslušného orgánu ochrany p írody
b) lézt na mokrých a vlhkých skalách, lézt v botách s tvrdou podrážkou;
c) p i zakládání a odstra ování textilních smy ek (dále jen "smy ky") poškozovat skálu
a rostliny;
d) používat jisticí prost edky poškozující skálu (vklín nce, frendy, skoby atd.);
e) manipulací s lanem poškozovat t ením povrch skal; lezecké cesty nesmí být zdolávány
styly On Sight (OS), Rotpunkt (RP), Toprope (TR) atd., pokud by p itom mohlo dojít
k poškození skály t ením lana.
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lánek 3
Fixní jišt ní
(1) Fixní jišt ní a sla ovací body zanechané ve skále musí odpovídat p íslušným normám
SN (EN) a požadavk m Bezpe nostní komise HS pro danou oblast a daný typ skály.
(2) Za zp sob osazení a volbu použitého fixního jišt ní a sla ovacího bodu odpovídá ten,
kdo jej osadil.
(3) Údržbu fixního jišt ní a sla ovacích bod zajiš uje OVK prost ednictvím správc skal jako
odborný orgán HS.
(4) Lezci jsou povinni chovat se k fixním jišt ním a sla ovacím bod m šetrn , zejména p i
lezení s horním jišt ním (TR) používat v posledním jišt ní (vratném bodu), pokud toto není
vybaveno karabinou trvale, vlastní karabiny a po ukon ení lezení slanit.
(5) Lezci jsou povinni informovat p íslušného správce skal nebo p íslušnou OVK, zjistí-li
anebo mají-li podez ení, že fixní jišt ní i sla ovací bod nebo jejich osazení je vadné. Stejn
postupuje lezec p i zjišt ní poškození nebo nebezpe í poškození d ležitého p írodního
jišt ní.
(6) Po schválení cesty p íslušnou OVK není dovoleno fixní jišt ní p idávat, p emís ovat nebo
ubírat, vyjma provád ní údržby. O výjimkách rozhoduje OVK.
(7) Fixní jišt ní a sla ovací body nesmí být použity k outdoorovým aktivitám, nap . p elan ní.
lánek 4
Pravidla sportovního lezení
4.1 Všeobecné zásady
(1) Lezecké cesty je možno zdolávat r znými zp soby. Za sportovní je však možno ozna it
pouze ty, p i kterých byla dodržena Pravidla.
(2) Sportovní lezení v pískovcových oblastech se ídí principem „volného lezení“ bez použití
um lých pomocných prost edk . Lezec postupuje po skále pouze pomocí použití vlastní
lesné síly na p irozených záchytných bodech.
(3) Sportovní hodnota lezení je charakterizována p edevším istotou lezeckého stylu. Jedná
se o lezení co nejdelších úsek bez odpo inku a bez dobírání. Pokud je lezecká cesta
zdolána zcela i áste
s jišt ním shora (TR) nebo s odpo inkem, pak má menší sportovní
hodnotu. Cesta, která byla p ekonána pomocí um lých pomocných prost edk , není
vylezena ve smyslu Pravidel.
4.2 Jisticí a pomocné prost edky
(1) K jišt ní smí být použito lano, smy ky, fixní jišt ní a sla ovací kruhy.
(2) Použití um lých pomocných prost edk , které by lezci pomohly ve výstupu, je
nesportovní. Pat í sem použití všech jisticích prost edk jako chytu i stupu, používání
žeb ík , strom , dopravených klád, kmen strom , házení lana a tažení lanem.
(3) Použití chemických a minerálních látek, které by m ly sloužit ke zvýšení t ení na skalách
(nap . magnesium), není sou ástí dlouhodobé tradice pískovcového lezení a snižuje
sportovní hodnotu výstupu. Je považováno za nevhodné p edevším v oblastech vnímaných
jako klasické, v cestách nižší obtížnosti (do IXa) a u výstup vzniklých p ed rokem 1980.
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4.3 Použití lana
Lano slouží p i sportovním výstupu výlu
k jišt ní. Všechny zp soby použití lana, kterými
by byl lezec ve svém pohybu podporován, nejsou p ípustné.
4.4 Použití smy ek
K jišt ní lezce lze založit smy ky. Tyto musí být založeny bezprost edn na skále nebo na
jiných p irozených záchytných bodech, nap . stromu. Bude-li smy ka použita k odpo inku i
dobírání, musí se v lezení pokra ovat op t z pozice, ve které bylo p erušeno, to znamená na
posledních použitých chytech a stupech. Všechny smy ky se po ukon ení lezení odstraní.
4.5 Použití fixních jišt ní
(1) Fixní jišt ní slouží k jišt ní lezce. Jejich použití k podpo e pohybu lezce je nesportovní.
Užití pomocných prost edk (šáhlo, nahazování smy ky…), které slouží k zav šení lana na
fixní jišt ní, se považuje také za nesportovní. Dojde-li na fixním jišt ní k p erušení lezení,
musí lezec p i dalším postupu pokra ovat ze stejného místa, ve kterém k p erušení došlo.
(2) Fixní jišt ní sousedních nebo k ižujících cest a sla ovací kruhy smí být použity pouze
pokud jich použil k jišt ní prvovýstupce a uvádí-li to v popisu cesty.
4.6 Postranní jišt ní (tzv. schwebe)
Použití postranního jišt ní (tzv. schwebe), s výjimkou výstup uskute
snižuje sportovní hodnotu výstupu.

ných p ed 1.5.1968,

4.7 Stav ní
(1) Stav ní vlastní silou, resp. ze seda ky, je uznávaný zp sob lezecké techniky. Za
sportovní se považuje pouze tam, kde je užil prvovýstupce. Stav ní vlastní silou je
hodnotn jší. P elezení místa, které p elezl prvovýstupce se stav ním, je bez stav ní
sportovn hodnotn jší.
(2) P i stav ní vlastní silou smí být stav jící spolulezec spojen s fixním jišt ním nebo s jisticí
smy kou pouze voln visícím sebejišt ním.
(3) Druholezci mají právo zdolat místo stav ní pomocí lana.
(4) Místa stav ní jsou uvedena v popisu cesty. Stav ní na jiných místech znamená, že cesta
nebyla vylezena v duchu Pravidel.
(5) Pokud dojde k prvnímu p elezení bez stav ní, je povinností oznámit tuto skute nost
íslušné OVK spolu s návrhem obtížnosti tohoto místa.
4.8 P erušení nebo ukon ení výstupu
Pokud se prvolezec v pr
hu výstupu vrací, musí p i dalším pokusu p ekonat opakovaný
úsek sportovn bezchybn . P itom smí být k jišt ní použity již založené smy ky. Po pádu
smí doru kovat k nejvyššímu existujícímu jistícímu bodu. Pokud dojde k p erušení lezení,
musí p i novém pokusu znovu vylézt celou cestu. Smy ky, které z staly v práv absolvované
cest , smí být znovu použity.
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4.9 Zápisy do vrcholové knihy
(1) Vrcholové knihy slouží k zápisu výstup provedených podle Pravidel.
(2) Anonymní dodatky k cizím zápis m, škrtání, jakož i nev cné zápisy jsou nesportovní,
zbyte né a nežádoucí.
lánek 5
Bouldering
(1) Bouldering je zvláštní forma volného lezení na nízké lezecké objekty obvykle menší než
cca 5 metr bez použití jakýchkoliv jisticích prost edk a lana. Mohou být p edepsány
povinné stupy a chyty, nebo naopak n které vylou eny. Je povoleno um lé ztížení cesty
nap . stanovením polohy pro nástup (z lehu, ze sedu).
(2) Za sportovní se považuje pouze p elezení celé cesty bez p erušení, jen po ur ených
stupech a chytech a z p edepsané polohy.
lánek 6
Prvovýstupy
6.1 Právo na prvovýstupy
(1) Pokud lezec z jakéhokoliv d vodu zahájený prvovýstup (projekt) nedokon í, je povinen jej
vyzna it, a to viditeln založenou smy kou s dlouhými konci nebo smy kou umíst nou do již
osazeného fixního jišt ní. Tato ozna ení nesmí být jinými lezci odstran na. Zahájení
prvovýstupu (projektu) se musí nahlásit do 4 týdn od zahájení p íslušné OVK.
(2) Nárok na dokon ení prvovýstupu trvá 2 roky po prvním pokusu. Poté smí v zapo atém
výstupu pokra ovat každý lezec. U již zapo atých výstup je doba nároku pouze 1 rok.
Nárok platí pouze tehdy, byl-li p i novém pokusu zdolán a ozna en zásadn nový úsek
plánovaného výstupu.
(3) Po dobu trvání nároku není p ípustné pokra ovat ve výstupech zapo atých jinými lezci
bez jejich svolení i dosp t do plánovaného pr
hu cesty z jiného místa. V p ípad
takového nesportovního chování nebude prvovýstup uznán. Pokud byla p itom osazena fixní
jišt ní, má prvovýstupce právo je použít, jako by je osadil sám.
(4) V p ípad porušení Pravidel v pr
jeho dokon ení.

hu pokusu o prvovýstup ztrácí lezec sv j nárok na

6.2 P íprava prvovýstupu, prohlídka trasy
(1) P ed prvovýstupem je lezec povinen seznámit se v terénu se stavbou v že i masivu
a sv j zám r náležit promyslet. Tam, kde je to stanoveno, si musí vyžádat p edchozí
souhlas p íslušné OVK. Pokud je to stanoveno, tak i p íslušného orgánu ochrany p írody.
(2) Není p ípustné prostupovat cestu p ed prvovýstupem nejprve zp sobem odporujícím
Pravidl m nebo se zajišt ním shora nebo zkoumat možnosti ze slan ní zám rn vedeného
do míst plánovaného prvovýstupu.
6.3 Chování p i prvovýstupech
(1) Pravidla musí být dodržena i p i prvovýstupech. Realizace každého pokusu musí probíhat
od nástupu, tedy zdola. Prvovýstupy a jejich varianty se zásadn realizují až k vrcholu.
(2) V p ípad nových cest i variant nesmí dojít u ostatních cest k ovlivn ní jejich historicky
daného pr
hu ani jejich charakteru. Cesty by m ly vést po p irozeném pr
hu skalní
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struktury (lezecká linie). Kombinace ástí již existujících výstup , p edevším ve spojení
s p nými cestami, se jako prvovýstup neuznávají. Nepodstatná odbo ení z cesty se také
jako prvovýstup neuznávají.
(3) Vzdálenost nové cesty nebo varianty od sousední musí být minimáln 3 metry. Výjimka je
možná jenom tam, kde není možný p echod z jedné do druhé, nebo kde se dv cesty k ižují.
(4) Stav ní vlastní silou, resp. stav ní ze seda ky, je povoleno pouze výjime
souhlasem OVK.

se

(5) P edchozí umíst ní jišt ní, nap . pomocí slan ní, k ižování nebo s jišt ním ze shora není
ípustné.
6.4 Umíst ní fixních jišt ní
(1) Fixní jišt ní se osazuje z pozice istého lezení nebo prvovýstupce m že použít jako
záchytné body v souladu s Pravidly založenou smy ku, záv sné há ky a max. dva
navrtáváky, ve kterých visí. Místo navrtáváku se smí použít jiná pom cka ke skále šetrn jší.
(2) Fixní jišt ní musí být osazeno co nejblíže k záchytnému bodu (navrtáváku, smy ce,
záv snému há ku). Maximální vzdálenost je 30 cm.
(3) Každé fixní jišt ní je nutno umístit tak, aby bylo z lezecké pozice bezproblémov
dosažitelné, a to i lezcem menší postavy. Fixní jišt ní se umís ují tak, aby p i sou asném
zachování co nejv tšího možného odstupu bylo zajišt no dosta ující jišt ní. Vzdušnou arou
ená vzdálenost mezi dv ma fixními jišt ními jedné cesty nesmí být kratší než 3 metry.
Výjimky jsou možné v od vodn ných p ípadech (nap . nebezpe í úrazu). V cest m že být
tato vzdálenost zkrácena až na 2 metry, a to jen jednou. Vzdálenost 3 metry se musí dodržet
také mezi fixním jišt ním dvou sousedních cest pokud jsou blízko sebe nebo se k ižují i na
sebe navazují. Další výjimky m že povolit p íslušná OVK.
(4) Dojde-li p i prvovýstupu k použití nebo k ižování existujícího výstupu, nesmí se v n m
provád t žádné zm ny v umíst ní fixních jišt ní.
(5) Použita smí být pouze fixní jišt ní, jejichž pevnost a míry odpovídají platným normám
SN (EN) a doporu ením HS. Pokud fixní jišt ní není umíst no ádn , ale pouze
provizorn , je nutné zmínit toto ve vrcholové knize a nedostatek neprodlen odstranit. Za
tímto ú elem smí být fixní jišt ní po ukon ení prvovýstupu dosaženo slan ním nebo
s jišt ním ze shora a staré fixní jišt ní smí být použito jako záchytný bod. To samé platí,
pokud byl prvovýstup jišt n na navrtáváku. Díry na fixní jišt ní, do kterých nebylo žádné
zatlu eno, a díry po vym
ných fixních jišt ních se musí okamžit uzav ít.
6.5 Hlášení dokon ených prvovýstup
(1) Provedené prvovýstupy se hlásí p íslušné OVK písemn ve lh
obsahovat:

4 týdn . Hlášení musí

skalní oblast;
jméno nebo návrh jména nového lezeckého objektu;
návrh názvu nové cesty;
stupe obtížnosti (bu AF nebo AF a RP);
jméno a p íjmení všech ú astník v po adí na lan p i dosažení vrcholu, p i st ídavém
vedení jsou prvolezci spojeni písmenem „a“;
zp sob jišt ní (nap . jišt n ze zdola, samojišt ní);
adresu, sportovní oddíl prvolezce( );
datum;
esný popis cesty pokud možno i s nákresem výstupu;
použité jišt ní, v etn
dodate
osazených; v p ípad
špatného jišt ní
i „psychickou“ náro nost.
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(2) Svým podpisem prvovýstupce potvrzuje provedení v souladu s Pravidly. Pokud nem že
být prvovýstup z d vodu nep íznivých okolností (nap . za ínající déš , stmívání) zanesen do
vrcholové knihy v den provedení, je nutno zápis obratem, nejpozd ji však v pr
hu 2 týdn ,
doplnit.
(3) Prvovýstupy, které nebudou zapsány do vrcholové knihy a prvovýstupy, u kterých nebude
zápis ve stanovené lh
dopln n a prvovýstupy, které nebudou hlášeny p íslušné OVK,
nebudou uznány.
6.6 Prov ení a hodnocení prvovýstup
(1) Prvovýstupy schvaluje p íslušná OVK, která o nich rozhodne nejpozd ji do 12 m síc od
doru ení písemného oznámení o prvovýstupu.
(2) OVK prov í všechny údaje a p ípadn se na míst samém p esv
í, zda byl
prvovýstup uskute
n podle Pravidel. Poté rozhodne o uznání nebo neuznání, p ípadn
o zrušení prvovýstupu. OVK také definitivn stanoví obtížnost a potvrdí (nebo zamítne)
název lezeckého objektu a cesty. Rozhodnutí o neuznání i zrušení prvovýstupu musí být
s od vodn ním písemn sd leno prvolezci do 14 dn od rozhodnutí.
(3) Zruší-li OVK prvovýstup, rozhodne o tom, zda osazené fixní jišt ní má být odstran no
a do kdy (zpravidla do 1 roku), nebo zda bude ponecháno. Fixní jišt ní je povinen odstranit
prvovýstupce.
(4) Proti rozhodnutí OVK o neuznání nebo zrušení prvovýstupu se m že prvovýstupce do
2 m síc odvolat k Centrální vrcholové komisi. Ta rozhodne o prvovýstupu do 6 m síc od
obdržení odvolání s kone nou platností. Své rozhodnutí spolu s od vodn ním písemn sd lí
prvovýstupci.
(5) OVK eviduje platné prvovýstupy v etn veškeré dokumentace.
6.7 Zákazy prvovýstup
íslušná OVK má právo uzav ít lezecké objekty a oblasti nebo jejich ásti pro provád ní
dalších prvovýstup . Pokud byly v t chto p ípadech prvovýstupy již zapo aty, mají auto i
nárok na jejich dokon ení. Všechny tyto prvovýstupy musí být p edloženy p íslušné OVK
k evidenci.
lánek 7
Stupnice obtížnosti a lezecké styly
(1) Stupe obtížnosti lezecké cesty udává míru náro nosti lezeckého um ní a síly, které jsou
zapot ebí k výstupu za normálních podmínek. Stanovuje se podle nejobtížn jšího místa,
resp. podle po tu obtížných míst. V p ípad variant se posuzuje celý výstup. Mimo ádn
žké, špatn jišt né nebo lámavé cesty mohou být ozna eny "!" nebo slovní poznámkou
(náro ný, k ehký, nejišt ný, apod.).
(2) K lezení na pískovcových skalách v echách se používá Saská stupnice, která za íná
stupn m obtížnosti I a je sm rem nahoru otev ená. Stupn obtížnosti od VII výše jsou dále
rozd lené p ipojením písmen "a", "b" a "c", ímž dochází k dalšímu rozd lení na nižší a vyšší
obtížnost. V n kterých oblastech se písmeno "a" nepoužívá, proto jsou nap . stupn VII
a VIIa rovnocenné.
(3) Stupnice p eskok se používá k ohodnocení skok . Zahrnuje stupn obtížnosti 1 až 5.
Stupe obtížnosti jednoho skoku hodnotí charakter seskoku a výskoku, dráhu skoku a jeho
délku. Obtížnost navazujících jednotlivých ástí cest p ed nebo po skoku se udává
dodate
podle p íslušné stupnice.

6

(4) Bouldering - používá se stupnice francouzská, která za íná písmeny Fb 1, od stupn 5 se
ipojují pro další jemn jší rozlišení obtížnosti písmena "a", "b" nebo "c", která se mohou
doplnit ješt znaménkem "+". Obtížnost cesty bývá n kdy dopln na poznámkou z jaké
pozice se nastupuje (SD sit down, ze sedu).
(5) Sportovní hodnotu lezeckého výkonu ur uje mimo stupn obtížnosti i lezecký styl
v po adí: On sight (OS), Flash (OSF), Redpoint (RP), Pinkpoint (PP), Absolutely free (AF),
Top-rope (TR).
(6) Sportovní lezecké styly jsou:
Free solo –

elezení cesty bez jišt ní.

On sight (OS) – zdolání neznámé cesty bez pádu v pozici prvolezce na první pokus; lezec
edtím nestudoval cestu ze zem a nepozoroval p i výstupu žádného
jiného lezce.
Flash (OSF) –

zdolání neznámé cesty bez pádu v pozici prvolezce na první pokus; lezec
edtím studoval cestu (nap . p i slan ní) nebo pozoroval jiného lezce p i
výstupu.

Redpoint (RP) – zdolání známé cesty bez pádu v pozici prvolezce.
Pinkpoint (PP) – výstup stylem RP s ponechanými expreskami v jisticích bodech.
Absolutely free (AF) –
volné zdolání cesty s jedním nebo n kolika odpo inutími na
jisticích bodech, pokra ování ve výstupu z pozice p ed odpo inutím.
Top-rope (TR) – zdolání výstupové linie vlastní silou a bez pádu v záv su s horním jišt ním
lanem.
lánek 8
Další pravomoci OVK
íslušné OVK mohou také vydat omezení k:
a) provozování n kterých lanových aktivit (p elan ní atd.);
b) lezení cest s horním jišt ním (TR).
lánek 9
Dohled nad dodržováním Pravidel
Dohled nad dodržováním Pravidel p ísluší všem lezc m, kte í jsou povinni upozornit na jejich
porušování místní OVK, p ípadn správce skal.
lánek 10
Platnost Pravidel
(1) Pravidla nabývají ú innosti dnem schválení Valnou hromadou HS.
(2) Pravidla byla schválena Valnou hromadou HS dne 21.3. 2009.
(3) Dnem schválení t chto Pravidel zanikla platnost Pravidel schválených Valnou hromadou
HS dne 24.3. 2007.
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íloha . 1
Definice základních pojm k Pravidl m
Pro ú ely Pravidel se vymezují n které základní pojmy takto:
a) cesta je linie výstupu, která už byla p elezena prvovýstupcem a jež je od nástupu
k vrcholu zcela samostatná anebo nejmén z 1/2 celkové délky
b) Centrální vrcholová komise HS (CVK) je orgán HS, který eší záležitosti spojené
s provozováním horolezectví na skalách
eské republiky, které p esahují rámec
jednotlivých OVK ( ídí se Statutem CVK a OVK)
c) eský horolezecký svaz
HS) je ob anské sdružení sdružující p íznivce
horolezeckých aktivit
d) jišt ní fixní je kovový zajiš ovací prost edek (kruh, pískovcový borhák) trvale osazený ve
skále, jehož ú elem je redukovat délku pádu prvolezce a umožnit zajišt ní lezce v cest
e) jišt ní vyjímatelné jsou textilní smy ky;
f) lezec je osoba provozující horolezeckou innost na lezeckých objektech nebo osoba
mající takovýto zám r;
g) lezecký objekt je skalní útvar jako v ž, masiv, lom, velký kámen, který je p edm tem
lezeckého zájmu
h) orgány ochrany p írody jsou správní orgány uvedené v § 75 Zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis
i) oblastní vrcholová komise (OVK) je subkomisí CVK s p sobností pro p íslušné skalní
oblasti eské republiky ( ídí se Statutem CVK a OVK)
j) projekt je linie výstupu se zdola osazeným fixním jišt ním, která ješt nebyla p elezena;
k) prvovýstup je první p elezení výstupové linie lezeckým družstvem bez p edchozího
osazení zajiš ovacích prost edk shora; vyjímatelné zajiš ovací prost edky i fixní jišt ní
musí být instalovány z pozice prvolezce
l) sla ovací bod (nej ast ji sla ovací kruh) slouží ke sla ování
m) stav ní je lezecká technika, p i které je ást cesty p ekonána postavením na ramena
spolulezce; stav ní m že být jednoduché ve dvojici a nebo vícenásobné s n kolika
spolulezci;
n) varianta cesty je výstupová linie, p elezená pozd ji než cesta, se kterou je spojena;
délka varianty cesty je menší než ½ délky cesty, s níž je spojená.
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íloha . 2
Horolezecké zna ky
ístupové horolezecké cesty jsou zpravidla vyzna eny na skalách jen malými max. 7 cm
velkými šipkami.

Sm r povolené trasy horolezecké innosti.

Vymezení povolené trasy.

Horolezecká innost povolena v obou sm rech od pruhem
vyzna ené linie.

Zákaz horolezecké innosti.

Vymezení zákazu horolezecké innosti.

asové omezení zákazu horolezecké innosti.
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