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Červen 2017

Upřesnění pravidel na Hruboskalsku platné od roku 2017
S platností od 5.6.2017 vyhlásila OVK Hruboskalsko tato upřesnění:
1. Prvovýstupy musí být provedeny v souladu se Souhlasem s provozováním
horolezecké činnosti v CHKO Český Ráj vydaného CHKO Český Ráj 18.10.2016
v Turnově a dle Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách,
vydaných ČHS 26.01.2013 v Praze.
2. Veškeré prvovýstupy jsou povoleny jen s předchozím souhlasem OVK. Tam, kde
je to vyžadováno, tak si OVK vyžádá souhlas i od CHKO Český Ráj.
3. Žádosti o souhlas s prvovýstupem se zasílají na e-mail:
prvovystupy.hruboskalsko@seznam.cz a musí obsahovat jméno a příjmení
žadatele, kontakt, oddíl, směr výstupu, předpokládaný počet fixního jištění, jeho
model a původ.
4. Prvovýstupce musí nové cesty nahlásit nejpozději do konce roku, ve kterém byl
prvovýstup proveden.
5. Nahlášení je třeba provést pouze formou řádně vyplněného protokolu.
Formuláře je možné získat od členů OVK nebo je stáhnout z webu:
www.hruboskalsko.cz.
6. Předání protokolu členům OVK Hruboskalsko osobně nebo e-mailem
(ovkhruboskalsko@seznam.cz, prvovystupy.hruboskalsko@seznam.cz).
7. Prvovýstup je třeba zapsat do databáze ČHS (www.horosvaz.cz).
8. Fixní jištění musí být z produkce ČHS, osazené způsobem, jež odpovídá
požadavkům Bezpečnostní komise ČHS a musí být osazeno před odevzdáním
protokolu, zapsáním do vrcholové knížky a databáze ČHS.
9. V případě lepeného jištění je třeba použít vhodnou chem. kotvu šedé či hnědé
barvy.
10. Všichni prvovýstupci, kteří budou osazovat fixní jištění, musí projít Školením
osazování a výměny jištění správců skal a prvovýstupců pořádané Bezpečnostní
komisí ČHS.
11. Při porušení těchto zásad zaniká nárok prvovýstupce na autorství cest, případně
hrozí jejich zrušení a nevyhovující jištění bude odstraněno.
12. Jakákoli výměna jištění, slaňovacího zařízení, vrcholových knížek a krabic je bez
předchozí konzultace se správcem oblasti nebo OVK zakázána.
13. Prvovýstupy na území Hruboskalska jsou povoleny pouze organizovaným
lezcům (členové ČHS, popř. členských organizací UIAA a ostatních zahraničních
lezeckých organizací a spolků).
14. Tímto upřesněním pravidel se ruší veškerá předešlá upřesnění.

