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Vzhledem k tomu, že se pro CVK podařilo v roce 2013 zajistit optimální množství finančních prostředků 
ve výši 1.807 tisíc Kč, stal se tento rok celkově nejúspěšnějším, co se množství dodaných fixních jištění 
do jednotlivých oblastí týče. V tomto roce spadal pod CVK i V. Těšitel z bývalé bezpečnostní komise, 
který svoji část rozpočtu ve výši 27 tisíc Kč zcela nevyčerpal, čímž došlo k nedočerpání rozpočtu CVK 
ve výši cca 19 tisíc Kč; skutečné čerpání CVK v roce 2013 činilo 1.788 tisíc Kč.  
 
Celkem bylo vydodáno, bez rozlišení na výměny a prvovýstupy, do nepískovcových oblastí okolo 3 600 
kusů fixních jištění (borháky, nýty, případně malé kruhy) a do pískovcových oblastí okolo 2 560 kusů 
fixních jištění (kruhy, borháky) a okolo 580 kusů slaňovacích kruhů a borháků.  
 
Z pískovcových oblastí šlo nejvíce materiálu do OVK Labské pískovce (1 440 ks fixního jištění, 320 ks 
slaňáků), OVK Hruboskalsko (528 ks fixního jištění, 120 ks vrcholových prvků), OVK Lužické a Jizerské 
hory (269 ks fixního jištění, 99 ks vrcholových prvků), OVK Broumovsko (210 ks fixního jištění, 9 ks 
vrcholových prvků), OVK Dubské skály (100 ks fixního jištění, 30 ks vrcholových prvků), OVK Prachov 
(80 ks fixního jištění, 3 ks vrcholových prvků), OVK skály na Mužském (70 ks fixního jištění, 20 ks 
vrcholových prvků), OVK Tisá (60 ks fixního jištění, 10 ks vrcholových prvků) a OVK SZ Čechy (30 ks 
fixního jištění, 26 ks vrcholových prvků).  
 
Z nepískovcových oblastí OVK Praha a Střední Čechy (1 614 ks fixního jištění), OVK Jižní Morava (593 
ks fixního jištění), OVK Jeseníky (385 ks fixního jištění), OVK Jižní Čechy (260 ks fixního jištění), OVK 
SZ Čechy (274 ks fixního jištění), OVK Lužické a Jizerské hory (194 ks fixního jištění), OVK Severní 
Morava (73 ks fixního jištění), zbývající nepískovcové komise čerpaly materiál ještě ze zásob z roku 
2012. CVK na svoji činnost vynaložila celkem cca 1 948 tisíc Kč, prodejem materiálu za zvýhodněné 
ceny prvovýstupcům získala cca 110 tisíc Kč.  
 
Částkou 50 tisíc Kč přispěl na fixní jištění i HUDY sport v rámci spolupráce s ČHS, tato částka byla 
vyčleněna pro nákup jistících prostředků pro OVK Labské pískovce a OVK Hruboskalsko. Největší 
nákladovou položku komise tvořil nákup materiálu včetně náhradních akumulátorů do vrtaček ve výši 
cca 1.631 tisíc Kč a dále pak odměny jednotlivým správcům za výměny ve výši cca 127 tisíc Kč. Na 
granty na údržbu a rozvoj oblastí vynaložila komise cca 78 tisíc Kč a na provoz webu Skalní oblasti cca 
72 tisíc Kč. Na odměny předsedů jednotlivých OVK připadlo za jejich celoroční práci cca 22 tisíc Kč, 
neboť mnozí odměnu nepožadovali.   
 
Nastolený trend, kdy fixní jištění jsou „šitá na míru“ jednotlivým oblastem, nám umožňuje efektivně 
vynakládat přidělené finanční prostředky a dostat do těchto oblastí pokud možno co největší množství 
kvalitního materiálu. Výsledky naší práce jsou čím dál tím více vidět, za což patří velký dík všem členům 
ČHS pracujícím v jednotlivých OVK a správcům skal, na jejichž bedrech leží výměny. Díky dodávkám 
fixních jištění za velmi výhodné ceny prvovýstupcům, kteří si na ně již zvykli a pravidelně je odebírají, 
nezakládáme dluh pro budoucí generace lezců a ty tak nečekají masivní výměny nekvalitních jistících 
prostředků tak, jak tomu bylo v některých oblastech v minulých letech. Závěrem bych chtěl zmínit, že 
po šesti letech v čele komise CVK oznámil rezignaci na funkci předsedy V. Wolf s tím, že do VH svoji 
funkci předá tak, aby byla zajištěna kontinuita činnosti komise. CVK zvolila na svém zasedání v prosinci 
jako nástupce K. Berndta, který je mimo jiné předsedou OVK Praha a Střední Čechy. 
 
ČHS byl v loňském roce velmi aktivní i na poli ochrany přírody. Vedle nově vyjednaných povolení je 
třeba zmínit především jeho razantní postoj ve správním řízení, ve kterém investor (Správa železniční 
a dopravní cesty) usiluje o povolení demolice Žlebské jehly v Labském údolí. Správní řízení probíhá již 
od poloviny roku 2013 a dosud není ukončeno, neboť investor se proti zamítavému stanovisku Správy 
CHKO Labské pískovce ještě může odvolat. Je však více než pravděpodobné, že Žlebská jehla odolá, 
neboť argumenty ve prospěch demolice nejsou průkazné.  
 
V roce 2013 byla vyjednána tato nová povolení lezení:  

 PP Tiské stěny - platnost do konce roku 2017 

 NPR Jizerskohorské bučiny a ochranné pásmo – platnost do konce roku 2020 

 NPP Polické stěny – platnost do konce roku 2017 

 NPR Broumovské stěny – platnost do konce roku 2017 

 NPR Pulčín-Hradisko, Pět kostelů – platnost do konce roku 2017 



 PP Stříbrný vrch – platnost do konce roku 2023 

 PP Váňův kámen – platnost do konce roku 2020 

 PR Údolí Jizery – platnost do konce roku 2018 
 
Dosud probíhá správní řízení týkající se nového povolení pro NPR Adršpašsko-teplické skály. 
V průběhu roku byly řešeny prvovýstupy v NP České Švýcarsko (souvislost s  průvodcem, který 
obsahuje nepovolené skály a cesty) a bylo ukončeno odvolací řízení týkající se PR Prokopské údolí 
v Praze, povolení z roku 2010 zůstává v platnosti. V roce 2014 bude nutno vyjednat nová povolení 
lezení pro některé vápencové oblasti Jižní Moravy.   

 


