KOMISE OCHRANY PŘÍRODY
předseda: Petr Hejtmánek
členové: V. Bruckner
J. Mertlík
V. Vršovský
Komise nadále žádá u orgánů ochrany přírody o povolení lezení v lokalitách, které se
nacházejí na území nějakým způsobem chráněných oblastí. Tam, kde povolení – výjimka ze
zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny končí, žádá o její prodloužení. Toto je
povoleno, rozšířeno, či omezeno na základě terénních pochůzek a vyhodnocení vlivu
působení lezecké činnosti na danou lokalitu .
V letošním roce byla výjimka členům ČHS prodloužena v těchto oblastech:
Po několikaletém snažení se podařilo obnovit povolení lezení v lokalitách chráněných území
v okolí Prahy (Šárka, Kozí hřbety atd.)
V Adršpašsko-teplických skalách bylo povolení k lezení prodlouženo do roku 2002,
v Českém krasu v NPR Karlštejn byla prodloužena výjimky do r. 2005 .
O novou výjimku ze zákona bylo požádáno u Správy CHKO Český ráj, z důvodu změny
statutu chráněného území – vyhlášení PR Hruboskalsko. Výjimka byla potvrzena a oproti
předešlé dohodě mezi Správou CHKO a ČHS byla dokonce i o některé lokality rozšířena,
Z důvodu nově zřízených sedmi národních přírodních parků v Jizerských horách byly podány
žádosti o udělení výjimky z výše uvedeného zákona u MŽP ČR v Praze.
VRCHOLOVÁ KOMISE
předseda: Petr Hejtmánek
členové: S. Beneš
J. Všetečka
V. Strnad
J. Švihnos
M. Dědek
V. Janko
M. Zedník
Po dlouhém období byla aktualizovaná, schválená VV ČHS a vydaná nová pravidla lezení
pro pískovcové terény v Čechách a pravidla pro lezení v Jizerských horách. Tomu
předcházelo nespočet veřejných polemik a jednání členů VK ČHS.
Po několikaletém bezvládí se podařilo obnovit činnost VK Dolní Žleb, a to především díky
nadšení jejího předsedy Jindry Švihnose. V oblasti bylo vyměněno nespočet stěnového
zajišťovacího materiálu, který neodpovídal normám ČHS a bylo zrušeno množství
prvovýstupů, které byly vylezeny v rozporu se stávajícími pravidly.
V Adršpachu po celý rok pokračovaly práce na údržbě skal a okolního terénu pod vedením V.
Brucknera.
V Českém ráji probíhaly již tradiční práce na Hruboskalsku, Suchých skalách a Prachově.
Byly zahájeny práce na "rekonstrukci" Příhraz.
Byla zajištěna výroba stěnových kruhů, slaňovacích kruhů a vrcholových krabic.
Pro obě komise pracuje pod ČHS celkem 8 „civilkářů“. Jeden je zaměstnán na sekretariátu
ČHS a je také ČHS placen. Ostatní pracují na údržbě terénu v okolí skal a vrcholového a
stěnového zařízení na skalách. Jeden v Aršpachu pod vedením Brucknera (placen ČHS),
jeden v Labských pískovcích pod vedením Švihnose (jeho mzda je hrazena mimo finanční
zatížení ČHS - z daru od sponzora) a pět pod vedením Hejtmánka pracuje v lokalitách CHKO

Český ráj – momentálně v Příhrazích (jejich mzda je hrazena rovněž mimo ČHS z příspěvků
na reklamu a z darů od sponzorů).
Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm nespočetným nadšencům co pro lezce, skály a
ochranu přírody udělali.
Petr Hejtmánek - předseda Komise ochrany přírody a Vrcholové
komise

