Centrální vrcholová komise + ochrana přírody
Předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová
Údržba skal, činnost CVK, OVK
Na úvod bych chtěl poděkovat všem kolegům správcům skal, členům 18 OVK, kteří připravují
podmínky pro bezpečný pohyb v našich skalách všem členům ČHS a ostatní lezecké veřejnosti.
Přes stále se snižující rozpočet se CVK snaží zajistit dostatečné množství jisticích prostředků pro
správce skal všech OVK. V roce 2015 byl pořízen jistící materiál v hodnotě 1 056 783 Kč.
Do nepískovcových oblastí bylo vydáno 2754 borháků, do pískovcových oblastí 1116 kruhů a borháků
a 286 slaňovacích kruhů a borháků a dalšího pomocného materiálu na údržbu. Snažíme se orientovat
prvovýstupce, aby čerpali materiál na své projekty přímo z OVK, v jejíž působnosti je oblast, ve které
zamýšlejí své prvovýstupy realizovat.
Na granty bylo vyčerpáno 60 963 Kč oproti plánovanému rozpočtu 80 000 Kč, čímž došlo
k nedočerpání. Žádám, aby předsedové komisí, oddílů či jednotlivci do budoucna důkladně zvážili své
požadavky, aby nedocházelo k nedočerpání přidělené částky nebo dokonce odstoupení od grantu,
jako v letošním roce. Tyto nedočerpané prostředky mohly být přiděleny těm, kteří přistupují k této
problematice zodpovědně.
Odměny pro správce skal ve výši 61 528 Kč byly čerpány pouze z 2/5 běžného čerpání v minulých
letech.
Sponzoři HUDY sport a Singing Rock opět přispěli v roce 2015 stejnými částkami jako v minulých
letech. Sponzorovaný materiál byl použit do oblastí pod správou OVK: Labské pískovce,
Hruboskalsko, Jizerské a Lužické hory, Prachovské skály a Skály na Mužském. Pro rok 2016 přislíbili
tito sponzoři předběžně stejný objem peněz na materiál.
V roce 2015 byly ve spolupráci s materiálovou komisí zastoupenou V. Těšitelem uspořádána školení
správců skal a prvovýstupců ve dvou termínech, a to 18.7.2015 v Jetřichovicích, kterého se zúčastnilo
42 členů a 21.11.2015 ve Mšeně se 14 účastníky. Pro rok 2016 plánujeme školení na 2.4.2016
v Akátovém lomu u Kamýku. V případě dalšího zájmu jsme připraveni uskutečnit i školení
v podzimním termínu v některé z pískovcových oblastí.
V roce 2015 bylo od letních měsíců připravováno výběrové řízení na dodávku jistícího materiálu, které
bylo vypsáno koncem roku. Na naši výzvu reagovali všichni naši současní dodavatelé a jeden nový
dodavatel. Toto výběrové řízení přineslo pro ČHS výhodnější podmínky pro nákup materiálu do skal
pro rok 2016, na jejichž základě budou formulovány jednotlivé objednávky.
Od března 2015 je v provozu část webu ČHS – Skály ČR – nahrazující Skalní oblasti. Od podzimu byl
rozšířen o třetí etapu obsahující hlášení prvovýstupů a údržby skal. V současné době mohou do
tohoto systému zadávat údaje všichni, kdo projeví zájem se podílet na spolupráci v úpravě a
rozšiřování těchto stránek. Byli stanoveni zástupci jednotlivých OVK pro styk s touto částí webu ČHS.
Pro větší počet získaných informací byla rovněž vyhlášena soutěž Mapování skal v období od června
do listopadu 2015, která přinesla 102 948 údajů, oproti původnímu stavu je to nárůst o 1/3. Po
vyhodnocení této soutěže byl odměněn nejen vítěz, ale i ostatní účastníci věcnými cenami od našich
sponzorů.
Na svém podzimním jednání dne 7.11.2015 členové CVK diskutovali začlenění tvůrců ferrat do
struktury ČHS a jednohlasně vyjádřili svůj nesouhlas. Po zveřejnění zápisu z jednání VV ze dne
18.11.2015 se členové CVK rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas stanoviskem k této problematice, který
předložili VV. Shrnutí stanoviska CVK k této problematice je následující:

- Vyjednat některá povolení na ochraně přírody pro provozování lezecké činnosti nám činí nemalé
problémy, vyjednávat totéž pro ferratisty by znamenalo oslabení našich pozic a zhoršení vztahů s OP.
Doposud nejsou vyjasněny podmínky s boulderisty a tímto si vytvoříme další problém.
- Nedomníváme se, že začlenění tvůrců ferrat do našich struktur povede k lepšímu ovlivňování jejich
činnosti. Při tvorbě svých aktivit využijí všech možností, budou ignorovat naše stanoviska - známe to z
minulosti, nebudou respektovat pravidla, která v současnosti pro jejich činnost nejsou ani vytvořena.
Naopak se tím, že jsou v ČHS, budou zaštiťovat.
- Ani přínos v podobě rozšíření členské základny se nám nejeví jako reálný. Převážně jsou mezi
zástupci ferratistů již organizovaní členové ČHS a ti ostatní necítí potřebu být kdekoliv organizováni.
Vyjednávání s orgány ochrany přírody
V uplynulém období (od začátku roku 2015 do současnosti) se podařilo získat nová povolení lezení
pro tyto oblasti:
Kokořínsko – CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: Povolení lezení na skalách, jejichž seznam je uveden
v rozhodnutí. Povolení je platné do konce roku 2019 a nevztahuje se na bouldering.
Žďár – PR Žďár, KÚ Plzeňského kraje: Povolení platí do konce roku 2025, stejné podmínky jako
dosud.
Skály u Drnovce (Dutý kámen) – PP Dutý kámen, KÚ Liberecký kraj: Povolení platí do konce roku
2020, stejné podmínky jako dosud.
Borecké skály – PP Borecké skály, KÚ Libereckého kraje: Žádosti o rozšíření terénů pro provozování
horolezectví nebylo vyhověno, podmínky zůstávají stejné jako dosud, povolení platí do konce roku
2021.
Rudice - NPP Rudické propadání, Správa CHKO Moravský kras: Povolení platí do konce roku 2025 za
stejných podmínek jako dosud.
Stránská skála - NPP Stránská skála, Správa CHKO Moravský kras: Povolení platí do konce roku
2025 za stejných podmínek jako dosud.
Bořeň – NPR Bořeň, Správa CHKO České středohoří: Povolení platí do konce roku 2020 za stejných
podmínek jak dosud.
Josefovské údolí - NPR Býčí skála, Správa CHKO Moravský kras: Na základě podnětu ČHS bylo
vydáno opatření obecné povahy, které umožňuje lezení pro všechny, nejen pro členy ČHS, a platí do
konce roku 2025. Ostatní podmínky jsou stejné jako dosud.
Žleby - NPR Vývěry Punkvy, Správa CHKO Moravský kras: Na základě podnětu ČHS bylo vydáno
opatření obecné povahy, které umožňuje lezení pro všechny, nejen pro členy ČHS, a platí do konce
roku 2025. Ostatní podmínky jsou stejné jako dosud.
Svatošské skály – NPP Svatošské skály, Správa CHKO Slavkovský les: Rozhodnutí platí do konce
roku 2026 za stejných podmínek jako dosud.
Polínko - Významný krajinný prvek Polínský vrch, MÚ Nýřany: Na základě žádosti ČHS bylo vydáno
kladné stanovisko k provozování horolezectví na Polínku.
CHKO Brdy: Nařízení vlády upravující vznik CHKO Brdy bylo schváleno v říjnu 2015, s účinností od
1.1.2016. S vedením správy CHKO probíhají jednání o povolení horolezectví.

Suché skály – NPP Suché skály, Správa CHKO Český ráj: Se správou CHKO řešíme problém údržby
skal, zejména přístupových cest a žebříků.
V roce 2016 budeme vyjednávat nová povolení pro tyto oblasti:





Český kras (Srbsko, Kotýz atd.), Správa CHKO Český kras: Současné povolení platí do 30.4.
2016.
Ostaš - PR Ostaš, Správa CHKO Broumovsko: Současné povolení platí po dobu platnosti plánu
péče z roku 2009, tj. pravděpodobně do konce roku 2016.
Mrhatina - PR Mrhatina, KÚ Vysočina: Současné povolení platí do 31.12.2016
Štamberk a Kamenné moře - PR Štamberk a kamenné moře, KÚ Vysočina: Současné povolení
platí do 31.12.2016.

Stále přetrvává nejistota ohledně „adresátů“ povolení lezení, tj. osob, na které se souhlas, výjimka
apod. vztahuje. Obecně platí, že souhlas, výjimka či jiné povolení lezení vydané ve správním řízení se
vždy vztahuje pouze na subjekt, kterému je rozhodnutí určeno, tj. na Český horolezecký svaz a jeho
členy. Tento postup se týká většiny lezeckých oblastí v ČR.
Opakovaně jsme upozorňováni na nedodržování stanovených podmínek – lezení v zakázaném
období, lezení na mokré skály, používání magnézia, nepovolené prvovýstupy, poškozování vegetace.
Problémy jsou hlavně na Broumovsku (Ádr a Teplice, Broumovské stěny, Křižák…) a v Labských
pískovcích (pravý břeh Labe, Tiské stěny), mnohdy se týkají boulderingu.
Závěrem chci poděkovat členům OVK a správcům skal, kteří spolupracují s orgány ochrany přírody a
popř. i s vlastníky pozemků a významně tak pomáhají při vyjednávání povolení lezení.

