Centrální vrcholová komise + ochrana přírody
předseda Vladimír Wolf, OP tajemnice Božena Valentová
V úvodu mi dovolte, abych veřejně poděkoval za dlouholetou dobrou práci v CVK a OVK Vladimíru
Jankovi, předsedovi OVK Lužické a Jizerské hory, který po mnoha letech k 3. lednu 2012 opustil
funkci v čele OVK a který se významně podílel i na činnosti CVK.
V současnosti v 18 oblastních vrcholových komisích, které pokrývají celé území naší republiky,
pracuje okolo 180 členů ČHS. Ve spolupráci s Bezpečnostní komisí opět proběhlo v dubnu tradiční
školení nových správců na Škrovádě a na konci července školení správců skal v Labském údolí. Lze
konstatovat, že v dnešní době máme ve všech skalních oblastech proškolené správce skal a další
školení budou probíhat podle potřeb jednotlivých oblastí individuálně. Dále ve spolupráci s
Bezpečnostní komisí probíhá pravidelné testování fixních jistících prostředků a to jak na trhacím
zařízení, tak i přímo v terénu (v loňském roce například v Labském údolí), výsledky jsou vždy
zveřejňovány na webových stránkách www.horosvaz.cz.
V roce 2011 bylo plánováno osadit asi 1800 borháků v nepískovcových oblastech a 1 300 stěnových a
slaňovacích pískovcových kruhů, borháků a slaňáků. Základní materiál se podařilo vydodat na začátku
lezecké sezóny a tak přejišťování začalo již od dubna. Výpadek nastal v dodávce vrcholových krabic,
tento výpadek bude odstraněn v roce 2012. U nepískovcových oblastí je počet dodaných jištění
v posledních letech poměrně stabilní, u pískovcových oblastí dochází k setrvalému navyšování počtu
dodaných jištění a to díky jak vázaně směrovaným peněžním prostředkům v roce 2011 do skalních
oblastí Hruboskalska, tak i výraznému zvýšení aktivity v pískovcových OVK, např. OVK Labské
pískovce, která se stává největším odběratelem jištění. Nejvíce jištění v nepískovcových oblastech
bylo vyměněno, zejména v již tradičních lokalitách jako jsou Střední nebo Severozápadní Čechy a
dále pak v Jižních či Západních Čechách. Moravské oblasti jsou víceméně přejištěné a výměna jištění
zde má klesající tendenci.
Tradičně bude také pokračovat podpora prvovýstupců zvýhodněnými nerezovými či pozinkovanými
fixními jištěními s vysokou životností, neboť je pro nás méně finančně náročné podporovat osazování
kvalitních jistících prostředků, než následná výměna nekvalitních jištění pochybného původu.
Díky aktivitě předsedy OVK Labské pískovce došlo k daleko intenzivnější spolupráci s německým
svazem SBB v Drážďanech, která vyústila mimo jiné v navrácení několika desítek historických
vrcholových knížek z jednotlivých pískovcových oblastí z archivu SBB v Drážďanech do archivu
v Děčíně.
V loňském roce probíhala, tak jako v jiných letech, jednání s orgány ochrany přírody o povolení
provozování horolezectví ve zvláště chráněných územích. V roce 2011 jsme získali 11 povolení,
z toho v několika případech pro skalní oblasti, kde nebylo lezení velmi dlouhoho umožněno.
Nejcennější je určitě obnovené povolení pro oblast CHKO Český ráj, které platí až do roku 2016, a
které mírně rozšiřuje možnosti prvovýstupů. Významné je také nové povolení pro NPR Bořeň, které
mírně rozšiřuje povolené horolezecké terény.
Za zmínku stojí také zkušební povolení pro beskydskou lokalitu Pět kostelů v NPR Pulčín Hradisko,
které bylo získáno po velmi dlouhých vyjednáváních, zcela nové zpřístupnění úseku Červené skály
v Srbsku v NPR Karlštejn nebo povolení pro oblast Boreckých skal v Českém ráji, kde se nesmělo lézt
celá desetiletí. Dále jsme získali povolení pro tyto lezecké oblasti: PP Přílepská skála ve
Středočeském kraji, PP Kotýz v Českém krasu, PP Dutý kámen v Lužických horách, PR Mrhatina a
PR Štanberk a kamenné moře v kraji Vysočina.
V každém případě se patří poděkovat členům OVK a správcům skal, kteří se na vyjednávání s orgány
OP podíleli a průběžně s nimi spolupracují, bez jejich činnosti bychom povolení nezískali.
Vyjednávání s orgány ochrany přírody probíhala standardně a ověřila se při nich již známá skutečnost:
Orgány OP, do jejichž působnosti patří pouze zvláště chráněná území (správy CHKO, správy NP),
jsou s problematikou horolezectví obvykle dobře obeznámeny a jednání s nimi jsou věcná a vstřícná.
Složitější jednání jsou s „obecnými“ orgány OP (odbory životního prostředí krajských úřadů), které
z neznalosti věci stanovují velmi striktní podmínky a omezení, což nás v loňském roce donutilo podat
dvě odvolání k Ministerstvu životního prostředí.
Vedle průběžného vyjednávání se nám podařilo ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR uspořádat seminář o vztahu horolezectví a ochrany přírody, kterého se zúčastnili pracovníci správ
CHKO,NP a dalších orgánů OP a za horolezce hlavně členové OVK.

