
Centrální vrcholová komise
edseda Vladimír Wolf

V úvodu mi dovolte, abych ve ejn  pod koval za dlouholetou dobrou práci v CVK a OVK Miroslavu
„Bojsovi“ D dkovi, p edsedovi OVK Hruboskalsko, a Radkovi Mikulášovi p edsedovi OVK Dubské
skály, kte í k 1.lednu 2010 opustili své funkce v ele OVK.

V sou asnosti v 18 oblastních vrcholových komisích pracuje celkem 166 len HS. Tyto komise
pokrývají vícemén  celé území naší republiky s výjimkou Jihlavska a Tel ska, kde je innost
zabezpe ována jednotlivými správci oblastí. V lo ském roce VV HS schválil statuty CVK a OVK,
díky emuž došlo k jasn  definovanému a nezpochybnitelnému ukotvení jednotlivých OVK a CVK
ve strukturách svazu. Spolu s Bezpe nostní komisí op t prob hlo v dubnu tradi ní školení nových
správc  na Škrovád  a na rok 2010 je p ipraveno další školení. Dále ve spolupráci s Bezpe nostní
komisí probíhá pravidelné testování fixních jistících prost edk  a to jak na trhacím za ízení, tak i

ímo v terénu (v lo ském roce v Západních echách a na Kutnohorsku), výsledky jsou vždy
zve ej ovány na webových stránkách www.horosvaz.cz. Úsp šn  se poda ilo zavést mezi jistící
fixní prost edky pískovcové borháky, které si již vydobyly své místo, a poptávka po nich stoupá.
V sou asnosti je pom r dodávaných kruh  a pískovcových borhák  zhruba 3:2.

V roce 2009 bylo plánováno osadit asi 1500 borhák  v nepískovcových oblastech a 400 st nových
a sla ovacích pískovcových kruh , borhák  a sla ák . Oproti p edchozímu roku se poda ilo
materiál vydodat ješt  p ed za átkem lezecké sezóny a tak p ejiš ování za alo již od dubna. I p es
výrazné zkrácení rozpo tu komise oproti roku 2008 se poda ilo udržet nastolené tempo vým ny
jišt ní. Nejvíce jišt ní v nepískovcových oblastech bylo vym no, krom  již tradi ních lokalit jako
je ižní Morava a St ední echy, v Severozápadních echách (zejména Bo ), v Jeseníkách a
Rychlebských horách, Západních echách a na Severní Morav . V pískovcových oblastech
prob hla vým na na p ibližn  stejné úrovni jako v roce 2008 a vzhledem k tomu, že je asov
velmi náro ná, nelze po ítat s jejím razantním navýšením bez výrazného posílení finan ních

ísp vk . Nadále z stává vým na v pískovcových oblastech prioritou CVK a neustále probíhá i
vývoj fixních jistících prost edk  pro naše pískovcové oblasti tak, aby dodávané jišt ní vyhovovalo
co nejlépe té které oblasti.

Bude také pokra ovat podpora prvovýstupc  zvýhodn nými nerezovými fixními jišt ními 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 p vodu.

Taktéž se poda ilo dotáhnout do zdárného konce novou smlouvu se správcem ásti webu
horosvaz -Skalní oblasti R, který poskytuje nejucelen jší informace o jednotlivých lezeckých
útvarech v etn  cest a stavu jistících prost edk  na celém území R. Díky spolupráci mnoha
správc  jednotlivých oblastí jsou informace pr žn  dopl ovány a aktualizovány. Velký dík pat í i
správci a duchovnímu otci celého systému Zde kovi Strnadovi, který p ichází se stále novými
vylepšeními, za zmínku stojí zcela ur it  nap . spušt ní modulu „Aktuální lezecké podmínky
v pískovcových skalách“.

Nedílnou sou ástí naší práce je i aktivní spoluú ast jednotlivých p edsed  OVK p i vyjednávání
výjimek pro horolezeckou innost ve ZCHÚ, kde se nám da í, i p es mnohé komplikace, udržet
stávající stav a v n kterých oblastech jej i zlepšit.

Záv rem lze konstatovat, že i p es velmi seškrtaný a napjatý rozpo et komise v lo ském roce, se
poda ilo provést kus dobré práce a naše innost je na skalách stále více vid t.

http://www.horosvaz.cz.


Ochrana p írody
Božena Valentová, tajemnice HS
Jednání s orgány ochrany p írody o možnostech lezení ve zvlášt  chrán ných územích bylo v
uplynulém roce pom rn  intenzivní. Poda ilo se obnovit povolení k lezení pro tyto oblasti:
 Broumovsko - Národní p írodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály, Národní p írodní

rezervace Broumovské st ny, p írodní rezervace Ostaš, K ížová cesta ("K ižák") a p írodní
památce Ko í skály.

 Karlovarsko - Národní p írodní rezervace Svatošské skály (po dlouhých letech je zp ístupn na
také v ž Nev sta).

 Pálava - Národní p írodní rezervace D vín-Kotel-Sout ska, lokality Martinka a Ob í kámen.
(B hem podzimu 2009 bylo také možno lézt "na zkoušku" v lokalit  Tr n.) .

 Moravský kras - národní p írodní památky Stránská skála a Rudické propadání.
 Labské pískovce - P írodní památka Tiské st ny (vyjasn ní podmínek lezení se správou

CHKO).

V oblasti Labských pískovc  svaz pr žn  jedná s vedením Národního parku eské Švýcarsko,
kde se poda ilo navázat úzkou spolupráci, i se SCHKO Labské pískovce (zamýšlené rozší ení NP
a vytvo ení nové NPR na pravém b ehu Labe, sanace skal apod.).

S vedením Krkonošského národního parku je v jednání povolení lezení v ledu, i když práv  zde je
situace velmi citlivá a výsledek nelze o ekávat v krátkém ase.

ipravujeme nové žádosti o obnovení povolení lezení nap . na Bo eni v eské st edoho í, na
Goethov  skalce v Karlovarském kraji apod.


