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Granty na údržbu skal v roce 2015 
 

Granty byly zaměřeny na údržbu skalních oblastí a bylo je možno poskytnout např. na údržbu nebo 
vybudování přístupových cest, protierozních opatření v okolí skal, čištění skal, odstraňování 
náletových dřevin, na značení přístupových cest ke skalám, instalaci informačních tabulí atd. 
 
O grant mohly požádat oddíly ČHS či jejich sdružení nebo členové ČHS. Poskytnuté prostředky 
mohly pokrýt 100 % z celkových nákladů akce, s tím, že mohlo být přiděleno max. 30 tisíc Kč. 
Poskytnutí grantu bylo podmíněno souhlasem příslušné oblastní vrcholové komise, souhlasem 
příslušného orgánu ochrany přírody (v případě zvláště chráněného území) a popř. souhlasem 
majitel pozemku. Finanční prostředky bylo možno čerpat pouze na náklady přímo související 
s pořádáním akce, při dodržení příslušných pravidel a podmínek lezení. Na granty bylo v rozpočtu 
alokováno 80 tisíc Kč.  
 
ČHS obdržel 12 žádostí o grant s celkovým požadavkem na poskytnutí cca 124 tisíc Kč. Na 
základě posouzení žádostí bylo rozhodnuto, že granty budou poskytnuty všem žadatelům, 
v celkovém objemu 77 800 Kč. Objem skutečně vyčerpaných prostředků byl pouze 60 963 Kč, 
neboť jedna z akcí se neuskutečnila (údržba Bořeň, Zlatník – přesunuto do dalšího roku) a 
v několika dalších oblastech proběhly práce v menším než plánovaném rozsahu. V jednom 
případě (Branická skála v Praze) došlo naopak k navýšení poskytnutého grantu z osmi na 12 tisíc 
Kč, neboť v lokalitě probíhá rozsáhlá údržba ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.  
 
 

Akce - oblast žadatel  
přiděleno 
(Kč) 

čerpáno 
(Kč) 

Tiské stěny - Odpadkyáda 2015 HO Tisá 4 000 4 000 

Branická skála, Hlubočepské plotny, 
Prokopské údolí 

L. Viktor, HOKAS, OVK 
Praha a stř. Čechy 

8 000 
12 000 
(navýšení o 
4 000 Kč) 

Vysoký kámen - prořezávka náletů, přístupy D. Janák, LK Javaanes 6 500 6 500 

Krkavčí skála - přístupové cesty 
R. Živný, OVK Jizerské a 
Lužické hory 

3 900 2 989 

Sedm skal – celková údržba L. Abt, LK Javaanes 6 000 6 000 

Pikovická jehla – přístupové cesty 
V. Kopecký, OVK Praha a 
stř. čechy 

5 000 2 511 

Ostaš – přístupové cesty HK Ostaš 7 500 7 038 

Příhrazy – přístupové cesty HO Mnichovo Hradiště 9 000 5 211 

Godula HK TJ Baník Karviná 3 900 3 900 

Kňafák – obnova lezecké oblasti HO USK Akademik 8 000 4 000 

Valova skála - revitalizace HO Vsetín 8 000 6 814 

Bořeň, Zlatník - údržba L. Vöros, OVK SZ Čechy 8 000 0 
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Tiské stěny - Odpadkyáda 
HO Tisá 
Přiděleno a čerpáno 4.000 Kč. 
Grant byl využit na tradiční úklid skalních oblastí na severu Čech. Při Odpadkyádě, která se konala 25.4. a 
zúčastnilo se jí téměř 200 osob, byly uklizeny odpadky hlavně z oblastí Velkých a Malých Tiských stěn, 
z Bürschlických stěn a z Hřebenových věží. Úklid proběhl i na území Rájce, v části Ostrova a na Sněžníku 
od parkoviště po rozhlednu. Z poskytnutých peněz byly nakoupeny pracovní rukavice a pytle na odpad.  
 
 
Branická skála, Hlubočepské plotny, Prokopské údolí – údržba a rozvoj 
V. Lada, HOKAS, OVK Praha a stř. Čechy 
Přiděleno 8.000 Kč, grant navýšen o 4.000 Kč, celkově čerpáno 12.000 Kč 
Grant byl využit na rozsáhlou údržbu a rozvoj Branické skály, Hlubočepských ploten a Prokopského údolí, 
celkově bylo zorganizováno 28 brigád. Nejvíce práce odvedli členové a přátelé HOKAS na Branické skále a 
okolí (rekultivace předskalí, kácení, občanská vybavenost), kde budou práce pokračovat i v roce 2016. 
Vzhledem k velkému rozsahu prací, na kterých se podílí i Magistrát hl. m. Prahy a MČ Praha 4, byl původně 
přislíbený grant navýšen o 4 tisíce Kč. Peníze byly využity na nákup nářadí, pracovních rukavic, nádob na 
odpad apod.  
 
Vysoký kámen - prořezávka náletů 
D. Janák, LK Javaanes, OVK Jeseníky a Rychlebské hory 
přiděleno a čerpáno 6.500 Kč 
Grant byl využit na údržbu Vysokého kamene - jedné z tradičních oblastí severní Moravy. Během brigády, 
které se zúčastnili lezci z LK Javaanes a která proběhla v říjnu, se podařilo vyčistit okolí pěti menších sektorů 
a hlavní část stěny (odstranění náletových dřevin, celkové čištění přístupů ke stěnám). Práce budou 
pokračovat v dalších letech, ale již po této údržbě došlo k oživení této lezecké lokality. Peníze byly využity na 
zakoupení materiálu (např. benzín a olej do motorové pily, sekyra apod.) a na cestovné brigádníků.  
 
 
Krkavčí skála - přístupové cesty 
R. Živný, OVL Jizerské a Lužické hory 
přiděleno 3.900 Kč a čerpáno 2.989 Kč 
Grant byl využit na vybudování přístupu ke Krkavčí skále, která se nachází na území chráněného území 
Údolí Jizery. Výsledkem je osazení osmi schodnic a instalování horolezeckého značení. Peníze byly využity 
na nákup materiálu, tj. schodnic a armatur.  
 
Sedm skal – celková údržba oblasti 
L. Abt, LK Javaanes, OVK Jeseníky a Rychlebské hory 
přiděleno a čerpáno 6.000 Kč 
Grant byl využit na celkovou údržbu oblasti Sedm skal u Černé vody na severní Moravě. Na brigádách, které 
se konaly v dubnu a v říjnu a byly zaměřeny hlavně na odstranění náletů a očištění skal, se podíleli hlavně 
členové LK Javaanes, a také členové HO Rychleby. Peníze byly využity na nákup materiálu a na krytí 
cestovních nákladů.  
 
Pikovická jehla – celková údržba, přístupové cesty 
V. Kopecký, správce Pikovické jehly, OVK Praha a stř. Čechy 
přiděleno 5.000 Kč, čerpáno 2.511 Kč 
Grant byl využit na pokrytí nákladů brigády, která je pravidelně věnována údržbě Pikovické jehly a okolí. 
V červnu byla realizována úprava schodů, nátěr vrcholového kříže a odstranění nežádoucí vegetace, na 
podzim byla zhotovena přístupová cesta. Brigády se zúčastnili členové oddílu, peníze byly využity na nákup 
materiálu na zhotovení přístupové cesty a na cestovné.  
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Ostaš – přístupové cesty 
HK Ostaš 
přiděleno 7.500 Kč, čerpáno 7.038 Kč 
Grant byl využit na údržbu přístupových cest ve skalní oblasti Ostaš. Během brigády, které se zúčastnilo 17 
členů oddílu, byly opraveny poškozené schody v Horním labyrintu (zpevnění svahu, instalace nových 
schodů). Peníze byly využity na nákup materiálu (řezivo, spojovací materiál apod.).  
 
Příhrazy – přístupové cesty 
HO Mnichovo Hradiště 
přiděleno 9.000 Kč, čerpáno 5.211 Kč 
Grant byl využit na údržbu přístupových cest v Příhrazských skalách, tj. na instalaci protierozních zábran, 
dřevěného zábradlí a schodů v okolí Železné skály a Kobyly. Na brigádě se podíleli členové oddílu, peníze 
byly použity na nakoupení materiálu (dřevo, spojovací materiál apod.).  
 
Godula – celková údržba 
TJ Baník Karviná, oddíl horolezectví 
přiděleno a čerpáno 3.900 Kč 
Grant byl využit na úklid a údržbu ve skalní oblasti Godula na severní Moravě. Brigády pod vedením správce 
skal M. Kebrta se uskutečnily v červnu a v listopadu. Peníze byly využity na krytí cestovních nákladů 
účastníků brigády.  
 
Kňafák – obnova oblasti 
HO USK Akademik 
přiděleno 8.000 Kč, čerpáno 4.000 Kč 
Grant byl využit na obnovu tradiční skalní oblasti Kňafák v severozápadních Čechách. Brigády, kterých se 
zúčastnili členové oddílu, bylo provedeno celkové vyčištění skal, odstranění velkých napadaných stromů 
bylo přenecháno profesionálům. Obnova oblasti nebyla dokončena, následovat bude instalace informační 
tabule apod. Peníze byly využity odborné odstranění napadaných kmenů a prořez.  
 
Valova skála – revitalizace 
HO Vsetín 
přiděleno 8.000 Kč, čerpáno 6.814 Kč 
Grant byl využit na obnovu lezecké oblasti Valova skála u Vsetína. Nezbytné úpravy skalní oblasti byly 
provedeny v rámci brigád, kterých se účastnili členové horolezeckého oddílu. Peníze byly použity na nákup 
materiálu a na cestovné.  
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