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V úvodu mi dovolte, abych veřejně poděkoval za práci všem členům jednotlivých oblastních vrcholových 
komisí (OVK) a jednotlivým správcům skal za jejich celoroční práci ve prospěch lezecké veřejnosti, díky 
které se nám daří naše skalní oblasti udržovat v dobrém stavu. Za tím vším se skrývají desítky hodin 
někdy i mravenčí práce a mnohdy i spousta vynaložených vlastních prostředků více než 160 členů ČHS, 
kteří pracují v osmnácti OVK.  

Během posledních let proběhlo ve spolupráci s Bezpečnostní komisí dostatek školení správců skal a 
lze konstatovat, že až na výjimky jsou správci skal proškoleni z osazování fixních jištění. Další školení 
v následujících letech budou probíhat již podle požadavků jednotlivých OVK, nikoliv centrálně na 
Škrovádě, ale přímo v konkrétních oblastech. Po diskuzi mezi VV, CVK a Bezpečnostní komisí došlo 
k dohodě nad návrhem sloučit část Bezpečnostní komise (materiálová část) s CVK, což bude znamenat 
lepší a rychlejší plnění konkrétních požadavků vzešlých od jednotlivých OVK či CVK. Vzhledem ke stále 
novým poznatkům neustále pokračuje (ve spolupráci s jednotlivými OVK) optimalizace jednotlivých 
druhů fixních jištění, což má na jedné straně za následek snižování nákladů na výrobu fixních jištění 
(umožňuje to vyrobit více fixních jištění za stejnou cenu), na druhou stranu to znamená zajistit dodávku 
široké škály jisticích fixních prostředků a dobrou orientaci jednotlivých správců v možnostech jejich 
použití. 

Po široké diskuzi mezi jednotlivými členy CVK došlo k drobným úpravám Pravidel lezení ve skalních 
oblastech České republiky a k zásadním změnám v Pravidlech lezení v pískovcových oblastech 
v Čechách. Na své listopadové schůzi CVK schválila návrhy úprav těchto pravidel a prostřednictvím 
předsedy CVK je předložila ke schválení VV ČHS. 

Jednou z nejdůležitějších činností je ovšem údržba přístupových cest k jednotlivým skalám a zejména 
výměna fixních jištění. Je třeba zmínit, že jen díky vynaložení velkých finančních prostředků z rozpočtu 
ČHS, potažmo CVK, se daří udržovat ve velmi dobrém stavu např. protierozní žebříky ve velmi oblíbené 
lokalitě Suché skály, bez nichž by zde nebyla horolezecká činnost vůbec možná. To jsou oblasti, v nichž 
hraje ČHS nezastupitelnou roli.   

V roce 2012 bylo dodáno do pískovcových oblastí v Čechách celkem 870 ks fixních jištění různých typů 
pro údržbu, přičemž největší podíl padá na největší oblasti v tomto pořadí: Labák cca 400 ks, 
Hruboskalsko cca 130 ks, Broumovsko cca 125 ks. Současně bylo dodáno do pískovcových oblastí i 
cca 360 vrcholových krabic včetně knížek, což je též nezanedbatelné množství. Do nepískovcových 
oblastí bylo dodáno celkem cca 1600 ks fixních jištění různých typů. Nejvíce bylo dodáno do Prahy a 
Středních Čech cca 500 ks, Jižních Čech cca 340 ks, Severozápadních Čech cca 310 ks, Západních 
Čech a Jeseníků cca po 200 ks. Již z výše uvedených stručných informací vyplývá, že výrazná část 
fixních jistících prostředků je dodávána do OVK v Čechách, kdežto na Moravě probíhají výměny v již 
méně významných oblastech, zatímco hlavní jsou již z větší části přejištěny. Nedílnou součástí činnosti 
komise je i podpora prvovýstupců materiály za zvýhodněnou cenu, která se plynule rok od roku zvyšuje. 

V roce 2012 jsme získali nové povolení pro lezení v NPR Kaňon Labe s pětiletou platností. Podali jsme 
žádosti o nová povolení lezení v NPR Broumovské stěny, NPP Polické stěny a NPR Jizerskohorské 
bučiny a jejich ochranném pásmu. V případě Jizerských hor byla žádost podána před ukončením 
platnosti nynějšího povolení s cílem rozšířit oblasti, kde je možno provozovat horolezectví. V průběhu 
roku se konala jednání se Správou CHKO Labské pískovce o podmínkách lezení v PP Tiské stěny, jejíž 
nové vyhlášení bylo dlouhodobě avizováno. K novému vyhlášení této přírodní památky došlo na začátku 
února 2013 a v reakci na to jsme ihned podali žádost o vydání souhlasu s provozováním horolezectví, 
za obdobných podmínek, které v Tiských stěnách dosud platily. Ukončení všech výše uvedených 
správních řízení a vydání potřebných povolení předpokládáme před začátkem lezecké sezóny. Kromě 
výše uvedených povolení řešíme dlouhodobý spor s pražským občanským sdružením týkající se lezení 
v pražských skalních oblastech, a situaci ohledně povolování prvovýstupů v NP České Švýcarsko.  

V letošním roce budeme žádat o nové povolení lezení v NPR Pulčín – Hradisko a v NPR Trůn na Pálavě, 
a kromě toho budeme nepochybně řešit i dílčí problémy, které se během lezecké sezóny obvykle objeví. 
Podmínkou úspěšného jednání s orgány ochrany přírody je dodržování stanovených podmínek, a proto 
prosíme, abyste se s podmínkami a pravidly lezení v jednotlivých oblastech vždy seznámili a 
respektovali je.  



 


