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Předseda CVK K. Berndt, OP B. Valentová 

 
Z celkového rozpočtu určeného pro CVK na rok 2014 bylo převážně čerpáno na materiál určený pro 
údržbu skal ve výši 1 331 568,- Kč. Z této částky nejvíce vydáno na nové jistící prostředky. Do 
nepískovcových oblastí bylo vydáno 2 745 borháků, do pískovcových oblastí to bylo 135 borháků, 732 
kruhů a 274 slaňovacích boráků a kruhů. 
Dále bylo čerpáno: 
- Granty na údržbu skalních oblastí – předpokládané částky 65 100,- Kč bylo vyčerpáno 48 923,- 

Kč. 
- Odměny pro správce skal – 138 571,- Kč 
- Odměny pro předsedy OVK – 32 500,- Kč 
 
Částkou 50 000,- Kč přispěl na fixní jištění přispěl HUDY sport a částkou 70 000,- Kč Singing Rock 
v rámci spolupráce s ČHS. Tyto částky určené pro nákup jistících prostředků byly rozděleny do oblastí 
působnosti OVK Labské pískovce, OVK Hruboskalsko, OVK Jeseníky a OVK Praha a Střední Čechy. 
Také na  rok 2015 je domluvena spolupráce s těmito partnery s příspěvky ve stejné výši, které budou 
opět rozděleny mezkovo Labské pískovce, OVK Hruboskalsko a dále pak pro další oblasti Českého 
ráje tj. Prachovské skály, Drábské světničky, Příhrazy a severní oblasti Českého ráje ve správě OVK 
Jizerské a Lužické hory. 
 
V rámci zvýšení odbornosti při výměně a osazování nových jistících prostředků byly uspořádány 
v roce 2014 dvě školení, nejen pro správce skal, a to 29.3.2014 na Horním Sedle (OVK Jizerské a 
Lužické hory) s počtem účastníků 29 a další 26.4.2014 v Srbsku (OVK Praha a střední Čechy) 
s počtem 10 účastníků. Na rok 2015 je plánováno školení v oblasti Labské pískovce a v případě 
dalšího zájmu i na některém z moravských terénů. 
 
V září 2014 byla ukončena spolupráce se společností Netsystem Int. a.s. provozující web Skalní 
oblasti a ve spolupráci s firmou Vizus s.r.o. zahájeny přípravy na novém databázovém systému Skály 
ČR, který je součástí webu ČHS. Tyto stránky by dle sdělení Petra Jandíka měly být od včerejška 
v provozu na webu ČHS. Více této problematice je asi věnována pozornost v celkové zprávě o 
činnosti ČHS. 
 
V roce 1014 byla vyjednána tato nová povolení lezení: 
PR údolí Jizery – platnost do roku 2011 
NPR Adršpašsko-Teplické  skály – platnost do roku 2018 
NPR Karlštejn – lom Paraple – platnost do roku 2023 
NPR Pálava – Děvín – Kotel – Soutěska – platnost do roku 2018 
Moravský kras NPR Vývěry Punkvy, NPR Býčí skála, NPP Rudické propadání – byla podána žádost o 
další povolení lezení. 
V roce 2015 připravujeme: 
 
NPR Karlštejn – Srbsko, Svatý Ján 
PR Žďár u Rokycan 
NPP Svatoušské skály 
NPR Bořeň 
PP Borecké skály 
PP Dutý kámen 
 
 


