
Informace o jednání s orgány ochrany přírody 
 

Povolení vydaná v roce 2017 

 CHKO Brdy, jen Mrtnická skála, do roku 2026 

 PR Ostaš, do roku 2026 

 PR Štamberk a kamenné moře, do roku 2021 (PP Mrhatina a PP Míchova skála 

nepovoleny) 

 

Již proběhlá jednání, kauzy  

 Prachovské skály – jednání se zástupcem majitelů pozemků, upozornění na dodržování 

pravidel; informace na webu ČHS, instalace informačních tabulí v terénu. 

 Labské pískovce – jednání se zástupci Správy NP České Švýcarsko a se zástupci Správy 

CHKO Labské pískovce o Návštěvním řádu NP, o změně působností orgánů OP 

v důsledku novely ZOPK, a o přípravě žádosti o nové povolení lezení pro NPR Kaňon 

Labe. 

 Drábské světničky – zveřejnění informace o zákazu lezení na skalní věže skalního 

hrádku z důvodu památkové ochrany. 

 

 Srbsko, Sv. Jan – NPR Karlštejn, CHKO Český kras – žádost o nové povolení podána 

v roce 2016, čekáme na vydání opatření obecné povahy, lezení je možné na základě ústní 

dohody se správou CHKO 

 Suché skály – NPP Suché skály, Správa CHKO Český ráj: V roce 2015 bylo se správou 

CHKO předběžně jednáno o údržbě Suchých skal a úpravě žebříků a přístupových cest. 

V roce 2016 proběhla dvě terénní šetření, na kterých byl dojednán záměr - úprava 

přístupových cest, žebříků a dalších prvků, tím, že se jedná o rozsáhlou investiční akci, na 

kterou budou žádány peníze z EU. ČHS je v roli odborného konzultanta zastupujícího 

zájmy lezců.  

 Bor – CHKO Broumovsko: V březnu podal ČHS žádost o povolení boulderingu na Boru, 

jednání je plánováno na květen.    

 

Předpokládaná vyjednávání nových povolení lezení v roce 2017 

 Broumovské stěny – NPR Broumovské stěny + NPP Polické stěny, CHKO Broumovsko, 

OVK Broumovsko 

 Adršpašsko - Teplické skály – NPR Adršpašsko - Teplické skály, CHKO Broumovsko, 

OVK Broumovsko 

 Křižák – PR Křížový vrch, CHKO Broumovsko, OVK Broumovsko 

 Labák, pravý břeh – NPR Kaňon Labe, CHKO Labské pískovce, OVK Labské pískovce 

 Tiské stěny – PP Tiské stěny, CHKO Labské pískovce, OVK Tisá 

 Žďárské vrchy – lokality, u kterých dojde k přehlášení – CHKO Žďárské vrchy, OVK 

Vysočina 

 Pět kostelů – NPR Pulčín Hradisko, CHKO Beskydy, OVK Moravské pískovce 

 Zlatník – NPR Zlatník, CHKO České středohoří, OVK SZ Čechy 


