
Centrální vrcholová komise + ochrana p írody
edseda Vladimír Wolf, OP tajemnice Božena Valentová

V úvodu mi dovolte, abych ve ejn  pod koval za dlouholetou dobrou práci v CVK a OVK Jaroslavu Judovi,
edsedovi OVK Vyso ina, který k 1. lednu opustil svou funkci v ele OVK a p edal pomyslné žezlo Pavlu

Novákovi.

V sou asnosti pracuje v 18 oblastních vrcholových komisích celkem cca 160 len HS. Spolu
s Bezpe nostní komisí již tradi  prob hlo v dubnu 2010 školení nových správc  na Škrovád  a na rok
2011 je p ipraveno další školení, o které projevili zájem i zástupci z armády R. Dále ve spolupráci
s Bezpe nostní komisí probíhá pravidelné testování fixních jistících prost edk  a to jak na trhacím za ízení,
tak i p ímo v terénu, výsledky jsou vždy zve ej ovány na webových stránkách www.horosvaz.cz.

V roce 2010 bylo plánováno osadit asi 2 000 borhák  v nepískovcových oblastech a 700 st nových
a sla ovacích pískovcových kruh , borhák  a sla ák . Materiál se poda ilo distribuovat ješt  p ed za átkem
lezecké sezóny a tak p ejiš ování za alo již od dubna. Zatímco u nepískovcových oblastí je po et dodaných
jišt ní poslední roky pom rn  setrvalý, u pískovcových oblastí došlo ke zvýšení a to i díky odm nám za
provedenou práci, nebo  vým na jišt ní v pískovcových oblastech je velmi náro ná a pracná. Nejvíce jišt ní
v nepískovcových oblastech bylo vym no, krom  již tradi ních lokalit jako jsou nap . st ední echy,
v severozápadních echách (zejména Bo ), v západních echách a na severní Morav . V pískovcových
oblastech probíhala vým na ve v tším rozsahu oproti minulým rok m hlavn  v oblastech spadajících pod
OVK Labské pískovce. Nadále z stává vým na v pískovcových oblastech prioritou CVK. Na rok 2011 se
poda ilo dojednat do rozpo tu komise ú elov  vázanou ástku na významn jší p ejiš ování další tradi ní
pískovcové oblasti, kterou je Hruboskalsko.

V letošním roce bude také pokra ovat podpora prvovýstupc  poskytováním cenov  zvýhodn ných
nerezových i pozinkovaných fixních jišt ní s vysokou životností, nebo  je pro nás mén  finan  náro né
podporovat osazování kvalitních jistících prost edk , než následná vým na nekvalitních jišt ní pochybného

vodu.

Nedílnou sou ástí naší práce je i aktivní ú ast p edsed  OVK p i vyjednávání výjimek pro horolezeckou
innost ve zvlášt  chrán ných územích (ZCHÚ), kde se da í, i p es mnohé komplikace, udržet stávající stav

a v n kterých oblastech jej i zlepšit, zde jako p íklad lze uvést Pálavu.

Záv rem chci íci, že nespíme na vav ínech a víme, že nás ekají složitá jednání ohledn  p sobení
boulderist i p íznivc  slackline, zejména ve ZCHÚ tak, abychom byli schopni napl ovat naše dohody
s orgány OP a umožnili bezproblémovou horolezeckou innost všem p íznivc m našeho sportu. Osobn  si
myslím, že innost našich správc  a len  jednotlivých OVK je na našich skalách vid t a pat í jim
pod kování za dob e odvedenou práci.

V oblasti ochrany p írody se poda ilo vyjednat nová povolení lezení v n kolika lokalitách. Za zmínku ur it
stojí povolení lezení v nov  vyhlášené NPR Ka on Labe, v lokalit  Tr n v NPR D vín – Kotel – Sout ska
nebo ve všech pražských lokalitách. Zamítnutí našich žádostí o povolení skialpinismu a ledolezení v
lokalitách Krkonošského národního parku byly bohužel jen áste  vyváženy tím, že KRNAP vymezil

kolik skialpinistických tras ve II. a III. zón  a povolil lezení na ledopádu v Labském dole.

V letošním roce se již poda ilo obnovit a rozší it povolení pro Bo  v severozápadních echách
a p ipravujeme se na nejd ležit jší vyjednávání roku – obnovení povolení lezení v CHKO eský ráj, jehož
platnost kon í v prosinci 2011.

Vedle standardních vyjednávání se snažíme o hlubší spolupráci s Agenturou ochrany p írody a krajiny;
výsledkem je seminá  o vztahu ochrany p írody a horolezectví, který se bude konat v polovin  dubna.

http://www.horosvaz.cz.

